
Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 18 marts kl.14 klublokale 

 

1. Forårsfest 

2. Omlægning, register af vores medlemmer 

3. Petanque 

4. Solkysten 

5. Vinaften på El Paraiso 

6. Bowling & Minigolf 

7. Eventuelt 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.18. marts 09 – kl. 14 
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.19. febr. 09 blev godkendt 

Der besluttes, at fortløbende, godkendte referater udgør ”protokollen” for bestyrelsen 

 

Ad punkt 1. Forårsfest:  

>70 tilmeldte på nuværende tidspunkt 

Menu er på plads 

Musik er på plads      

Lotteri : 

Danish design bidrager med 3 gavekort à 25 € 

Der budgetteres med 600 lodder à 1 € = 600 € 

Hovedgevinsten (forlænget week-end på El Molino) er på plads  - værdi 300 € 

Der besluttes 4 restaurant gavekort à værdi  30 € =  120 € Erik taler med Ñamoco i Rioja-centret i 

Villamartin og Arne med El Prado i San Miguel de Salinas. 

Restbeløbet (op til 600 €) købes der gavekort for i Det Skandinaviske Supermarked à hhv.:10, 15, 

20 og 25 €. Lise laver opslag  med ”Lodder sælges her” samt gavekort. 

Erik og Lise sælger lodder 

Det besluttes at bestyrelsesmedlemmerne fordeles ved 5 forskellige borde - Peter laver kort med 

teksten: reserveret bestyrelsen  

Ad punkt 2. Omlægning, register af vores medlemmer 

Søren orienterer ogm Vig-systemet til medlemsregistrering – der inføres mdl.nr. startende med nr. 

1001 for at få 4 cifre – alm postadresser registreres ikke, da klubben aldrig sender ”snail-mail” 

Det vedtages at kasserer overtager ansvaret for medlemslisten. 

Ad punkt 3. Petanque 

Det vedtages at Peter tager kontakt med Alf - - -?, som har med Petanque-banerne i San Luis at gøre 

og forhandler en  midlertidig aftale hjem, indtil El Rancho åbner igen. 

Ad punkt 4. Solkysten 

Det vedtages at Arne skriver et stykke til ”Solkysten” og at det sendes samme aften 

Ad punkt 5. Vinaften på El Paraiso 

Det vedtages at gemme vinsmagning til efteråret og i stedet lader Arne arbejde videre på en tur fra 

Torrevieja til Isla de Tabarca d.7. maj - 09 

Ad punkt 6. Bowling & Minigolf 

Der har været kompromitterende klager, fra Bowling – og minigolf spillerne, over Hans Jørgen, 

som står for det. Det vedtages at Erik ta’r en snak med ham. 

Ad punkt 7. Eventuelt 

Bladet La Danesa (samme udgiver, som Scandinavia), som udkommer på Costa del Sol, har 

kontaktet Erik – de vil nu også udkomme på Costa Blanca. 

Det vedtages, på foranledning af Søren, at et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne 

hedder :Økonomi 

Det besluttes at vi arbejder henimod en PBS-ordning til kontingent og andre indbetalinger 

Det vedtages at Errik sørger for at melde adresse-ændring til myndighederne 

Jyske Bank vil gerne på vores hjemmeside med nyt tiltag, som de kalder ”finansielt TV” 

Det besluttes at svare Jyske Bank at de kan få et link på hjemmesiden til samme pris, som alle andre 

Der aftales nyt møde onsdag d. 1. april 09 – kl. 14 i klublokalet -  til afpudsning af Forårsfesten 

 



 

Bestyrelsesmøde d.1. april 09 - dagsorden 

1.  Møde med Webmaster Simon 

2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 

3.  Opfølgning af dagsorden fra møde 

4.  Forårsfest 

5.  Tur til Tabarca 

6.  Program 1 år frem ? 

7.  Ny medlemsfortegnelse /  Søren 

8.  Økonomi / Søren-Peter 

9.  DKV hvor meget kan-skal-vil vi ? 

10.  Eventuelt 

 
Referat fra bestyrelsesmøde d.1. april 09 – kl. 14 v. Lise Søndergaard 

Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 

Simon deltog fra kl. 14 - 15 

 

Ad punkt 1. Søren orienterer primært Simon omkring Vig-systemet. Bl.a. med hensyn til at gemme 

regnskabet på hjemmesiden og oprettelse af tilmelding til aktiviteter samt betaling via 

PBS 

Søren og Simon arbejder videre på det. 

Simon sætter opfordring til opdatering af mail-adresse på ”løbe båndet” på hjemme- 

siden 

 

Ad punkt 2.  Referat fra bestyrelsesmøde d.18. marts 09 blev godkendt 

Ad punkt 3. Petanque – Peter har lavet aftale m. Alf, men skal have sikkerhed for tider 

    Solkysten vil blive afleveret hos Danish Design 

    Vinaften til efteråret? I klubregí eller i El Paraíso/VIP regí??? 

Bowling Erik har prøvet at komme i kontakt m. Hans Jørgen, men han er sygemeldt  

Erik har ikke fået ændret adresse hos myndighederne endnu  

Ad punkt 4. Gavekort:             værdi:      faktisk udgift: 

Hotelophold:  El Molino –   1 à 300 € 300 €  270 € 

    Restauranter:   

La Vuelta         1 à 30 €      30 €          0 € 

             El Paraíso         1 à 30 €      30 €               0 € 

             Ñamoco            3 à 30 €      90 €    60 € 

             Pinocchio            3 à 30 €      90 €     60 € 

             Eriksson            3 à 30 €    90 €      60 € 

    Rincón del Paco         2 à 30 €    60 €      40 € ? bortkommet? 

              El Prado            1 à 30 €    30 €      20 € ? bortkommet? 

Skandinavisk supermarked: 3 a 20 €      60 €  

         (i skandinavisk center)   2 à 10 €      20 €       70 € 

Danish Design          3 à 25 €      75 €        0 € 

23 gavekort i alt        875 €  580 € 

               (785 €) 

Der er 600 lodder - >90 deltagere 

Lodder sælges under velkomst – min/max 5 ad gangen i første omgang 

Resten sælges ved bordene 

Halvdelen trækkes efter forretten og halvdelen efter hovedretten  

Indehaveren af de udtrukne nr. får selv lov at vælge en kuvert, uden at kende indholdet, 

dog gemmes Hovedgevinsten til sidst. 

Peter har deltagerliste med 

Ad punkt 5. Turen til Isla de Tarbarca har Arne styr på - allerede ca. 20 tilmeldte 

Ad punkt 6. Det vedtages at fastlægge efterårsfesten til uge 44 (30.oktober 2009)  

Mortens aften d. 10. november 2009 

forårsfesten til 26. marts 2010  



 Det vedtages at lave 2 ens 1-dages ture i hhv. uge 42 og uge 45, da tilslutningen plejer 

at være så stor at ikke alle kan komme med i 1 bus. 

 Det vedtages at vi prøver at arrangere en ”Mandeltur” gennem Poul Rosenbach foråret 

2010 

 Vinsmagning til efteråret bliver måske et VIP-medlems arrangement, da der ikke kun 

er adgang for DVK-medlemmer – Arne undersøger sagen 

Ad punkt 7. Søren har lavet medlemsfortegnelse med : 

 Medl.nr. startende med nr. 1001 – Navn – By (nice to know) - tlf.nr. – e-mail adresse 

Ad punkt 8.  Peter og Søren er klar til ”overdragelsesforretning” af kassererjob, med hvad det 

indebærer.  

Ad punkt 9. Det vedtages at bestyrelsen forbeholder sig ret til at begrænse opslag fra VIP-medlems 

arrangementer – vi skelner kraftigt mellem arrangementer i Klub-regí og VIP-medlems 

regí 

Ad punkt 10. Arne foreslår prisen for VIP-medlemskab hævet – intet vedtaget  

 Erik nævner at DVK ikke længere nævnes under rubrikken:  

”Kirker/kyrkor, klubber, foreninger på Costa Blanca”  i ”Scandinavia” 

 

I skrivende  Jeg har mail’et til Magasinet Scandinavia, men ikke fået svar ang. ovenstående. 

stund :    Bortkomne gavekort er ikke bortkomne længere, men befandt sig hos Peter -  

 

 

 

 

 

 



Bestyrelsesmøde torsdag den 23. april kl. 15.00 klublokale 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1april 
2. Opfølgning af dagsorden fra møde 
3. Forårsfesten ris/ros 
4. Sankt Hans Aften 
5. "Banner" Scandinavia 
6. Samarbejde andre klubber 
7. Petanque 
8. Økonomi / Søren 
9. Eventuelt 
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. april kl. 15  v. Lise Søndergaard 
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 
 
 
Ad punkt 1.  Referat fra bestyrelsesmøde d.1.april 09 blev godkendt 
 
Ad punkt 2.  Det besluttes, at Erik venter til sept. med at kontakte Hans Jørgen ang. Bowling 

og Minigolf 
Erik og Arne kontakter sammen ”Gestoria” for adresseændring samt 
Ayuntamiento i Torrevieja, for at søge tilskud til DVK, da de sidste papirer er i 
orden nu og ligeså Turistforeningen ang. petanque-banerne i San Luis 
(bekræftelse af tilladelse til DVK) 

Ad punkt 3.  Der er enighed om at Forårsfesten gik godt, men at vi skal prøve at forny os. 
      Peter og Arne ta’r kontakt til: La Laguna, Punta prima, Orihuela Costa  
      Resort og Cabo Roig ang. afholdelse af fest 
Ad punkt 4.  Peter bestiller bord til 30 pers. til Sankt Hans aften på El Muelle, så vi kan 

nå at få invitationen med i maj månedsbrevet.   
Ad punkt 5.  Vi beslutter at Magasinet Scandinavia og Solkysten får deres logo på 

vores hjemmeside vederlagsfrit – deres links er der i forvejen. 
Der vedtages en arbejdsfordeling i forhold til hjemmesiden, nemlig: 
Søren kontakter Simon med hensyn til regnskabs-ting (tilmeldinger og betaling 
o.l.)  
Peter tager sig af VIP-medlemsskaber 
Erik kontakter Simon med hensyn til ting, som evt. skal rettes eller slettes 
Og Lise vil fortsat tage sig af månedsbreve og andre "opslag" 
Det pointeres at VIP-medlemskab gir ret til et logo og et link på hjemmesiden. Har 
VIP-medlemmet ingen web-site, kan Simon måske hjælpe, mod betaling, ligesom 
ændring/redigering af logo koster 20 € til webmaster. 
Lise skriver til Magasinet Scandinavia om, at de får logo på hjemmesiden – det 
samme får Solkysten. 
Søren undersøger på Google, om man kan gå ind at slette forældede ting, så 
nuværende og ikke tidligere bestyrelse kommer op når man ”googler” DVK. 

Ad punkt 6. Det besluttes, at vi ikke skal udveksle links med andre skandinaviske klubber på 
hjemmesiden 

Ad punkt 7.    Erik har talt med Bo (El Rancho), som er ved at etablere yderligere 6 petanque 
Baner og som igen, igen tror han åbner – nu d.1. maj . 
Vi aftaler at vi fortsat betaler 25 €/pr.md. I San Luis indtil vi har syn for sagen. 
Lise forbereder Simon på at der kan komme et ekstra nyhedsbrev desangående. 
Erik spørger Bo om evt. åbningstilbud. 

Ad punkt 8.  Søren præsenterer status på regnskabet. 
      Opdatering af medlems-data   venter til september 
Ad punkt 9.   Annika vil gerne fortsætte spanskundervisning til efteråret. Erik foreslår at hun 

ikke skal betale husleje, men at undervisningen skal være tilsvarende billigere for 
DVK-medlemmer og at det kun er DVK-medlemmer, som undervises i DVK’s 
klublokale, hvilket det også er nu. Erik taler med Annika. 



Det besluttes at efterkomme en anmodning fra et medlem, om at lave en kvinde 
sektion i DVK regi. 
Erik, som havde fået henvendelsen, må svare. Betingelsen er at det bli’r en 
sektion, som er åben for alle kvinder i klubben og at vedkommende (som har 
henvendt sig) er kontaktperson.  Der skal blot udleveres en nøgle til klublokalet. 

 
 
 
 
 



Bestyrelsesmøde den 9. sept. 2009     kl.13.00 i 
klublokalet. 
DAGSORDEN: 
Efterårsfest 
Udflugt 
Mortensaften 
Dvs. 

 1. Fremmødte: alle – Lise (afbud) 
 
 2. Efterårsfest 
Lørdag d. 30. oktober kl. 20 Restaurante Punta Prima (kørevejl.) 
(Manager: Angel tlf. 663 963 124 Peter & Arne aftaler , kontraktformular) 
(25 – 30 €   3 retters menu, kaffe, ½ flaske pr næse vand ad libitum) 
(Lise finder & sender ”kontraktformular !! ?) 
Hovedgevinst: Week-end ophold på El molino del Rio, Caravaca de la Cruz. Lotteri 
med masser af gevinster, idet vi følger succesen op. 

 
3. Efterårsudflugt:   Uge 42 & 45  (9:30 – 18)  
Opsamling v. klublokalet (pris senere 30€?) 
ELCHE:  
Flere palmer end mennesker!!! Største palmeby i Europa 
Huerto del Cura (2tm.) 
Basilica de Santa Maria $ 
La Dama de Elche 
(Frokost ca. 14 i Restaurant palmehaven midt i byen) 
(På vej hjem besøg på bodega?) 
 

4 Mortensaften: 
(Pinocchio tirsdag 10. november, Peter & Søren checker) 
 
DVS.: 
Notater: 
Nytårsaften: Nej  
Erik checker bus & dato for udflugter og hovedgevinst 
Arne og Peter checker Punta Prima restaurant 
Søren kontakter Simon vedr. direkte netadgang. F. eks.: (Simon mindre tid) 
Synspunkter: kun m. navn og medlemsnummer. (Medlemstal: 352 betalt) 
(Peter aftaler med Kaas & Kirkemann forsikring, onsdag d. 21. oktober kl. 11 i 
Klublokalet og restaurant El Paraiso ann. ) 
(Forberede kontingentforhøjelse til 15€)  
Spanskundervisning for Begyndere 2x ugt. Undersøges af Erik       
((parentes = ej bekræftet))    
Ref.: Arne 



 
 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29 sept. 09 kl.10.00 i klublokalet 
 
Dagsorden: 
1.-     Godkendelse af referat !! 
2.- 1. Efterårsfest (sted OK/ pris OK/ El Molino OK/ optryk af gavekort - musik ) 
3.- 2. Udflugt - på plads 
4.- 3. Mortensaften 
5.- 4. Kaas & Kirkemann 
6.- 5. Spanskundervisning 
7.- 6. Sidste tiltag fra kasserer 
8.- 7. Postadresse 
9.- 8. Eventuelt 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 29 sept. 09 kl.10.00 v. Lise Søndergaard 
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 
 
 
Ad punkt 1. Vi glemte at godkende referat fra bestyrelsesmøde d. 9 sept. 09 – 
    Må sættes på næste mødes agenda.  
 
Ad punkt 2.  Sted og priser på plads 
    Lotteri – 5 lodder for 6 € - 10 lodder for 10 € - Søren sørger for lidt byttepenge 

Gavekort til lotteri – Arne og Erik forhandler samme aftaler hjem som til forårsfesten 
    Vi køber 3 og betaler for 2 
    Gavekort:              værdi:    faktisk udgift: 

Hotelophold:  El Molino –    1 à 300 €  300€  270 € 
    Restauranter:   

La Vuelta          1 à 30 €      30 €          0 € 
             El Paraíso          1 à 30 €      30 €             0 € 
             Ñamoco             3 à 30 €      90 €    60 € 
             Pinocchio            3 à 30 €      90 €     60 € 
             Eriksson             3 à 30 €       90 €      60 € 
    Rincón del Paco          2 à 30 €    60 €      40 €  
              El Prado             1 à 30 €    30 €      20 €  

Skandinavisk supermarked: 3 a 20 €      60 €  
         (i skandinavisk center)   2 à 10 €      20 €       70 € 

Danish Design          3 à 25 €      75 €        0 € 
23 gavekort i alt         875 €  580 € 
 
Lise sender kladder til gavekort til Peter til udskrift  
Arne og Peter ta’r på endeligt besøg på Punta Prima   
Arne får styr på musikken – ”Dynamic touch”/Jackie & Berrie – vi regner med 120 € 

     
Der er i øjeblikket 31 tilmeldte, men vi forventer flere, når månedsbrevet bli’r sendt  
ud.       

  
Ad punkt 3. Erik har kontakt til busselskab og Jørgen Frending – ellers på plads 

Der er 29 tilmeldte på første tur d.13.okt. og 17 til turen d.5.nov., så indtil videre kan 
bestyrelsen deltage på både den ene og den anden tur. Det ændrer sig sikkert efter 
månedsbrevets udsendelse 
 

Ad punkt 4. Erik og Peter besøger Pinocchio og får en endelig aftale på plads 
     Der er 10 tilmeldte til Mortens aften – det ændrer sig sikkert også. 
 
 



 
 
 
 
Ad punkt 5. Er på plads 
  
Ad punkt 6.    Lise svarer Inge Haugaard, at vi ikke er interesseret i hendes tilbud. Vi mener vi må 
                        ha’ fat i en, som bor her fast.  

Erik prøver at få tlf.nr. af Francisco og kontakter ”Tina”, 
som tidligere har undervist her. (har arbejdet på planteskole, men er efter sigende 
holdt op) eller Arne kører omkring planteskolen og får tlf.nr. til Erik 
 
  

Ad punkt 7.   Søren tilmelder sig PBS, når han har fået ny Digital signatur, som er bestilt. 
    359 medlemmer er registreret, men 361 har betalt – Peter mener ”et par” har betalt 

forud!! 
 ca. 230 medlemmer er registreret med mail-adresser – (der er < 10, som mangler at 

rette ”ubrugelige/forkerte” mail adresser) 
 Søren prøver at samkøre sin liste med mail-adresser med Simons liste, så vi har styr 

på hvor mange vi kan nå pr. mail. 
    
Ad punkt 8.   Vores postadresse hos Torrepost :  DVK Torrevieja 
              Torrepost, Apdo/Box 97 
              C./La Loma 37 – 03182 Torrevieja 
 
    Er ændret til :       DVK Torrevieja 
              Torrepost, Apdo/Box 97 
              ScandiNova 
              Av.Paris 50 - 03182 Torrevieja 
    Som har åbent mellem kl.17 – 19 

I øjeblikket omadresseres al post af postvæsenet (½ år fra august), så vi behøver 
ikke at ta’ stilling til evt. ny postadresse før til januar, hvor det skal på agendaen  
 

Ad punkt 9.  Søren meddeler, at han ta’r til DK i en længere periode – Peter overtager gøremål 
her og Søren ”opererer” fra PC i DK. 

 

 Vi betaler 25 € om måneden for petanque i San Luis (siden 1.april), men ved 
egentlig ikke, om der er nogen, som spiller der. Erik eller Peter spørger Svend til 
petanque på El Rancho på fredag og så må vi tage stilling til om vi fortsat skal betale 
eller ej. 

 
 Susanne Rønne har henvendt sig til Erik om det var en idé at lave en ”tøjbytte-dag” i 

klubben? Vi aftaler, at Erik kan svare, at hun er velkommen til at arrangere en sådan 
dag i klublokalet og at jeg gerne vil annoncere i månedsbrevet, men at hun selv er 
ansvarlig for arrangementet (som også indbefatter oprydning) 

 
 Vi bør alle overveje om vi skal foreslå kontingent forhøjelse til næste 

generalforsamling, da en sådan først kan implementeres ved den følgende 
indbetaling.  

 

 

 



Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. okt.- 09 kl. 14 i klublokalet 
 
Dagsorden: 
 

1. Efterårsfesten 
2. Mail fra kasserer d. 24. okt. vedr. betalingsservice 
3. Mail til Alex Kristiansen fra Club Nordico vedr. Skak 
4. Mail fra Arne 
5. Eventuelt 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. onsdag d. 28. okt.- 09 kl. 14 v. Lise Søndergaard 
Til stede var Erik, Arne, Peter og Lise – (Søren er i Danmark p.t.) 
 

Referater fra bestyrelsesmøde d.9. sept.-09 og bestyrelsesmøde d.29. sept.-09 blev 
godkendt. 

 
Ad punkt 1. Der er 85 tilmeldte  

Aftale med Punta Prima er på Plads – Vi skal være i ”udestuen”  
Der er el stik 
Aftale med Lars Nyboe er på plads – han kommer kl.18.30 
Lise laver bordkort til bestyrelsen med påhæng, så vi igen bliver fordelt ved 
forskellige borde. 
Lise laver numre til bordene – 12 stk. 
Lise og Peter sælger lodder – 5 for 6 € og 10 for 10 €  
Skal ha’ lidt byttepenge med 
Vi prøver at ”seat’e” folk, så det ikke bliver alles kamp mod alle - Arne prøver at styre 
det.   
Arne og Erik har indsamlet gavekort og de er nu alle hos Erik, som mailer en liste 
med dem alle til Lise 
Der er 26 præmier i alt og 600 lodder 
Vi mødes kl.19 
 

Ad punkt 2. Søren har sendt en mail angående betalingsservice og de problemer der er med det. 
   Vedhæfter den som bilag – se side 2 

Vi beslutter at droppe betalingsservice og fortsætte med indbetalingskort og 
kontant betaling, som hidtil 

 
Ad punkt 3. Club Nordico har sendt en invitation til DVK via Alex Kristiansen og ligeså Alex 

Rasmussen, til at spille skak i Club Nordico. Vi hænger én op i klublokalet og én i 
skabet på El Rancho ligesom vi lægger det på hjemmesiden under aktiviteter og det 
kommer med i månedsbrevet. Lise har i skrivende stund svaret Club Nordico. 

 
Ad punkt 4. Vi beslutter en ny arbejdsfordeling, så Arne sender stof til ”bladene” - Erik sender 

Mail til Morten på Solkysten desangående. 
 
Ad punkt 5. Peter foreslår at vi lægger en kalender på hjemmesiden med spanske helligdage og 

Lise prøver at nævne spanske helligdage i månedsbrevet 
 
 Vi vedtager at holde julelukket i klublokalet d.23. og d.30. dec.  

Peter holder åbent d. 2. – 9. – 16. dec.  
 
Evt. nyt møde 25. november - 09 
 



 
 

Ad punkt 2. Søren har sendt en mail angående betalingsservice og de problemer der er med det. 
   Vedhæfter den som bilag. 

Vi beslutter at droppe betalingsservice og fortsætte med indbetalingskort og 
kontant betaling, som hidtil 
 

 
D. 24. okt. - 09 

Kære alle 

  

På bestyrelsesmødet den 28. oktober 2009 vil jeg bede om, at I behandler følgende 
problemstilling: 

  
Bestyrelsen har som bekendt besluttet at DVK skal tilmeldes Betalingsservice 

For at blive tilmeldt Betalingsservice skal klubben eller en person i klubben have et CVR-
nummer 

For at bestille et CVR-nummer skal man have digital signatur, hvilket jeg har bestilt og 
afhentet på det danske konsulat i Alicante 

Når jeg så går ind på hjemmesiden www.virk.dk   for at bestille et CVR-nummer med 
mit digitale signatur så får jeg følgende besked: "Du kan ikke foretage registreringer i 

Frivillige Foreninger da du er registreret som udrejst, jf. CPR" 
Jeg har talt med en person i Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der oplyser, at 

forudsætningen for at få et CVR-nummer er, at man har en fast adresse i Danmark. En 
anden person i Erhvervs- og selskabsstyrelsen, som jeg også har talt med, opfordrede 

mig til at aftale et fiktivt CVR-nummer med vores bank. 

  
Jeg har talt med banken, og vi aftalte at DVK's kundenummer i Nordea Bank kunne 

bruges som fiktivt CVR-nummer. Det viser sig bare, at det kan det ikke alligevel, for 
vores kundenummer i banken består af 10 cifre, mens et CVR-nummer kun består af 8 

cifre. 
  

Vi har nu efter min opfattelse 2 valgmuligheder: 
Vi finder et medlem i klubben, som har en fast adresse i Danmark og i fællesskab med 

vedkommende skaffer vi ham/hende et CVR-nummer, som vi så kan bruge til at få 
betalingsservice. 

Vi beslutter os for alligevel ikke at anvende Betalingsservice. 
Som nævnt indledningsvis vil jeg gerne, at I drøfter det på bestyrelsesmødet på onsdag, 

og også at I træffer beslutning om, hvad vi gør. 
vh 

Søren 
 
 



Bestyrelsesmøde onsdag d. 25-11-09 kl. 10 i klublokalet 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra 28. okt.  
2. Efterårsfesten Efterårsudflugten 
3. Forårsfest Fredag d. 26. marts 2010 
4. Ny Webmaster 
5. Generalforsamling Onsdag d. 10. februar 2010. 
6. Evt.  
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. onsdag d. 25. nov. – 09. 
 
Til stede var Erik, Arne, Peter og Søren (Lise var sygemeldt) 
 

1 Referater fra bestyrelsesmøde d. 28. okt. -09 blev godkendt. 
2 Efterårsfesten på Punta Prima, mødt 81 prs. overskud 400€  
  (dog noteres passiv på 270€ til dækning af El molino del rio ophold) 
  Efterårsudflugten til ELX hhvs. 31/ 43 deltagere forløb fint overskud: 13,40€ 
3 Forårsfest Fredag d. 26. marts 2010: 

  Arne har aftale med Carlos El Paraiso i morgen torsdag. 
  Arne checker pris og plads til 80 – 100 prs. når plads til scene for Flamingo og melder  
  tilbage (så tid og sted kan annonceres i dec. Månedsbrev.) 
 

4  Webmaster: Erik & Lise undersøger og indsætter annonce om samme. 
5 Generalforsamling onsdag d. 10. februar 2010 kl. Nævnes i december månedsbrev  
  ((Tidspunkt kl. 15 efter klublokale tid)) 
  På valg er 3 fra bestyrelsen: Erik, Peter og Arne ((internt: ingen ønsker genvalg)) 
6 Evt.  
  Søren afslutter regnskab pr 31/12-2009. 
  Erik undersøger om Danish Design kan modtage ca. 200 eksp. Af Danesa. 
  Danish Design m. fl. Skylder VIP (50€) og rykkes af Søren m. frist. 
  Peter undersøger mulighed for P-boks i Torrevieja. 
  Erik checker om aktivitet Bowling kan fortsætte. 
  Arne checker med Carlos om Vinsmagning kan afholdes onsdag d. 9. dec.-09 og melder   
  tilbage til Lise for annoncering i dec- månedsbrev. Betaling herfor på Petanque, i   
  klublokale eller ved døren. (Formentlig 15 – 20 €) 
  Erik beder Arne om fremover at sende i kopi, det materiale, som sendes til Solkysten for 

evt. tilføjelser. Arne meddeler, at der ikke er sendt noget til Solkysten i denne måned! 
 
Referat Arne Brandstrup 
 

 
Evt. nyt møde aftales i januar 2010. 
 


