
 
                    Bestyrelsesmøde nr. 8  -  onsdag den 11.1  2017  kl. 12:00                                      
                                    Til stede: Knud-Erik, Finn, Alex, Henning, Ulrik 
               Via skype:Hanne 
 
 

                Dagsorden : 

 

1.1 Godkendelse af referat. 

1.2   Referat nr 7 

     Godkendt,men et par par punkter herfra oppe til diskussion. 

 

2.  Sager til behandling. 

2.1 Opfølgning siden sidst 

medhjælp til petanque 

Carlos har nu tilbudt at stå for petanque, Finn og Alex vil nu orientere om hvad 
jobbet indebærer. 

status på ansøgning til strøm 

brev fra kommunen som skal oversættes  11.1, Knud-Erik vil derefter tage til 
kommunen sammen med Flemming og Ulrik den 12.1 

 

Generalforsamling 17. 3,  

Der er endnu ikke fundet er sted, men der undersøges om samme sted som 
sidste år kan bruges, i år skal der ikke spises, der bliver et par drinks til hver. 

Da er et andet sted der også  skal undersøges. 

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og en ny revisor. 

Jørn, Flemming og Lise-Lotte er forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, men de 
er endnu ikke spurgt. Ulrik sender en opfordring ud pr mail om at melde sig til 
bestyrelsen.  

Finn Steffensen foreslås som dirigent.  

Udkast til Indkaldelse til generalforsamling er sendt. 

 

 



 

 

Forårstur fra den 27.3 

Det er umuligt at få fat i Jørn , der foreslås at Flemming evt. tager med som 
guide.  

Der er 16 tilmeldte til turen. 

 

2.2 Fordeling af arbejdsopgaver. 

 

3    Indlæg fra bestyrelsen. 

Følgende blev diskuteret i fortsættelse af punkter fra sidste referat 

-svar på tilmeldinger, bliver nu sendt til alle 

- diskussion omkring betaling til fester mm. , hvis folk udebliver, skal de så 
betale ? Problemet kunne løses ved forudbetaling, ved invitationer bedes  folk 
indbetale til en konto på forhånd. Ny bestyrelse må arbejde videre med det. 

- er  tennis en dvk aktivitet er der endu ikke blevet spurgt Kaj om 

- udvalg evt til fester eller andet, måske skulle det tages op på 
generalforsamlingen. 

- forslag om en ny lille container til alle stole og evt. borde 

 

4 Regnskab. 

Delt ud ..ingen kommentarer 

Vipmedlemmer skal kontaktes af en fra bestyrelsen 

Kontingent 2017 er der problemer med nets. 

Medlemmer der ikke er tilmeldt nets, skal have besked om en konto, der kan 
indbetales til. Henning laver en skrivelse, og Ulrik sender den ud. 

 

5. Indlæg fra andre. 

6. Næste møde. 

Onsdag den 15.2 kl 12 hos finn 

7. Eventuelt 

 



 
                    Bestyrelsesmøde nr. 9  -  onsdag den 15.2  2017  kl. 12:00                                      
                                    Til stede: Knud-Erik, Finn, Alex, Henning, Ulrik,Kaj 
 
 

                Dagsorden : 

 

1.1 Godkendelse af referat 

1.2   Referat nr 8 

Referat godkendt 

 

2.  Sager til behandling. 

2.1 Opfølgning siden sidst 

Går fint med  Carlos, som får en løn på 50 euro incl rengøring pr uge 

 

status på ansøgning til strøm 

intet nyt 

 

Generalforsamling 17. 3,  

Der er 3 medlemmer som har meldt sig til bestyrelsen 

Flemming Dalgas,  Jørn Jørgensen og Bent Camdal 

Der er kommet 2 forslag fra medlemmerne,  

De er nu sendt ud sammen med indkaldelsen 

 

Forårstur fra den 27.3 

Bestyrelsen har godkendt et tilskud på 500-600 euro i tlilskud 

 

Petanque mesterskab bliver afholdt søndag den 2.april  

Vi prøver at skaffe en sponsor,Egendomsmægler Boesen spørges. 
 

 

 



Pbs problem,  

problemet er ikke løst,men venter til der er skiftet formand,så det kan 
løses sammen med ændringen i tegningsretten. 
 

 

2.2 Fordeling af arbejdsopgaver. 
 

Fordeling af af opgaver afventer ny bestyrelse 
 

 

3    Indlæg fra bestyrelsen. 

- forslag om en ny lille container til alle stole og evt. borde 

 Container venter til strøm mm er afklaret. 
 

- er  tennis en dvk aktivitet er der endu ikke blevet spurgt Kaj om 

Tennis er en aktivitet under DVK og alle spillere er medlem. 
 

4 Regnskab. 
 

Regnskabet blev underskrevet og viste et stort overskud. 
 
Ulrik mener at kontingentet skal sættes op fra 2018 til 25 Euro ,for at 

få råd til bedre forhol evt, flytning. 
Der var ike enighed om det måske forslag om 20 eller bemyndilse til 

bestyrelsen til hævning af kontingentet hvis nye tiltag gør det 
nødvendig. 

 

5. Indlæg fra andre. Ingenting 

 

6. Næste møde. 

16-3 kl 1400 ved Kaj. 

7. Eventuelt ingenting 

 



 
                    Bestyrelsesmøde nr. 10  -  torsdag den 16.3  2017  kl. 13:45                                      
                                    Til stede: Knud-Erik, Ulrik, Henneing,Alex, Finn ,Kaj og Hanne 
 
 

                Dagsorden : 

 

1.1 Godkendelse af referat 

1.2   Referat nr 9 

godkendt 

2.  Sager til behandling. 

status på ansøgning til strøm, ok fra kommunen,  vi kan nu lægge en ansøgning 
ind, det koster 4000 euro, men vi venter lige og ser om vi kan få de andre 
baner. 

Generalforsamling 17. 3,  

Mødetid for bestyrelse, kl 12:00 

- Henning og Hanne chekker folk ind,  

- Henning har medlemslister med. 

- Og restauranten har drinkskuponer til udlevering. 

 

indkomne forslag til behandling på generalforsamling 

-diskussion om indkomne forslag, bestyrelsen mener ikke generalforsamlingen 
skal bestemme formand og kasserer.  

 

-Også diskussion vedr. forslag om festudvalg, alle kan jo annoncere en fest på 
hjemmeside og i månedsbrev, hvis det er for dvk medlemmer.  

Men fester der involverer økonomi fra klubben bør være styret af bestyrelsen. 

 

Forårstur fra den 27.3 

Der er nu 30 til forårsturen, så det er ikke nødvendigt med tilskud fra DVK 

 

 



 

Petanque mesterskab 

          Der skal indkøbes medaljer , Kaj sørger for rundstykker 

 

2.1 Fordeling af arbejdsopgaver. 

 

3    Indlæg fra bestyrelsen. 

 

4 Regnskab. 

 

5. Indlæg fra andre. 

 

6. Næste møde. 

 
Konsituerende møde nye bestyrelse 17.3.   kl 18:30 

Middag kl 19 på Nautilus 

7. Eventuelt 

 



 
                    Bestyrelsesmøde nr. 11  -  fredag den 17.3  2017  kl. 17.00                                      
                                    Til stede: Ulrik, Henning, Alex, Finn ,Kaj, Jørn og Flemming 
 
 

                Dagsorden : 

 

1.1 Godkendelse af referat 

1.2   Referat  

 

2.  Sager til behandling. 

Efter generalforsamlingen bliver der ved dette møde afholdt 
konstitutionsmøde: 

På mødet aftaltes følgende  

Formand: Ulrik Werner 

Næstformand: Finn Bruun 

Kasserer Henning Simonsen 

Sekretær Flemming Dalgas 

Webmaster Jørn Jørgensen 

Menigt medlem Alex Kristiansen 

Menigt medlem Kaj Hansen 

 

indkomne forslag til behandling på generalforsamling 

 

Det aftales på et senere møde, hvilke opgaver hvem har 

 

 

2.1 Fordeling af arbejdsopgaver. 

 

3    Indlæg fra bestyrelsen. 

 



4 Regnskab. 

 

5. Indlæg fra andre. 

 

6. Næste møde. 

 
22. marts 2017 kl. 13.30 

Bar tæt på banen 

7. Eventuelt 

 

 

 

27. marts 2017, Flemming Dalgas 

 



 
                    Bestyrelsesmøde nr. 12  -  onsdag den 22.3  2017  kl. 13:30                                      
                                    Til stede:  Ulrik, Jørn, Flemming,  ,Kaj og H.G. 
                 Henning var på rejse 
                 Alex meldte pludselig fra. 
                  
 

                Dagsorden : 

 

1.1 Godkendelse af referat 

1.2   Referat nr.  11 

Godkendt, konstitutionsmødet, se nedenfor. 

2.  Sager til behandling. 

Finn har med omgående virkning meldt sig ud af bestyrelsen, dagen efter 
konstitutionsmødet. 

Der har været iværksat tiltag til forsoning mellem den nye formand og Finn, 
hvilket er endt resultatløs.  

Der svirrer en del rygter omkring Finns udmeldelse, men bestyrelsen 
besluttede at stå sammen i det fremtidige arbejde, herunder at vi står sammen 
om den nye formand. 

Alex udeblev. Det skete i forlængelse af, at han også ønskede pludselig 
udmeldelse af den nye bestyrelse, af årsager som bestyrelsen ikke kunne få 
oplyst, men der henvistes til historiske årsager. 

Bestyrelsen har derfor indkaldt de to nye suppleanter,  

H. G. Jørgensen og Peter Andersen. 

Sidstnævnte var ikke inviteret til det sidste møde, da formanden og de øvrige 
medlemmer i bestyrelsen ikke vidste om Alex kom alligevel og måske havde 
fortrudt. Peter Andersen er således herefter indtrådt i bestyrelsen, som nu 
består af 

Ulrik Werner, formand 

Kaj Hansen, næstformand 

Henning Simonsen, Kasserer 

Flemming Dalgas, Sekretær 

Jørn Jørgensen 



H. G. Jørgensen 

Peter Andersen 

 

Formanden orienterede om brev fra Christian Kruse 

Flemming sørger for dokumenter til Sabadel Bank og Nykreditbank, med 
hensyn til den nye bestyrelse. Dokumenterne sendes til Ulrik. 

 

Vi kom kort ind på fordeling af nogle arbejdsopgaver, som vi tager endelig 
stilling til på næste møde: 

Kaj har det overordnede ansvar med fester 

Flemming har dialogen med Carlos. 

Flemming taler med Carlos omkring udskiftning af nøgler, og dernæst 
udfærdiger et dokument, der understreger at dem der fremover får en nøgle, 
sker under nogle helt klare betingelser samt underskrift. Nøgleansvarlig 
udpeges ved næste kommende bestyrelsesmøde, og ligger p.t. hos Ulrik, som 
får dokumentet af Flemming. 

 

Ulrik orienterede omkring nødvendige tiltag for ændring af hjemmesiden 

 

2.1 Fordeling af arbejdsopgaver. 

 

3    Indlæg fra bestyrelsen. 

Det var med stor beklagelse fra hele bestyrelsen omkring de to udmeldelser, så 
kort tid efter konstitutionen.  

Det var ikke noget man havde forventet at man skulle bruge så meget tid på 
som hidtil, men vi har nu lagt det bag os, og ser frem til konstruktivt arbejde, til 
fælles bedste ikke kun i bestyrelsen men også foreningens medlemmer. 

4 Regnskab. 

 

5. Indlæg fra andre. 

 

6. Næste møde. 



 
Næste møde samme aftaltes til kl. 15 ved parkeringspladsen San Luis, 
samme sted som sidst 

7. eventuelt 

 



 
                    Bestyrelsesmøde nr. 13  -  onsdag den 29.3  2017  kl. 15:00                                     
                                    Til stede:  Ulrik, Henning, Jørn, Flemming,  ,Kaj og H.G. 
                 Peder var på tur med foreningen. 
                  
                  
 

                Dagsorden : 

 

1.1 Godkendelse af referat 

1.2   Referat nr. 12 

Godkendt, der var lidt tvivl om Finn ś accept under det første konstitutionsmøde, men flertallet mente han 

accepterede valget. Som næstformand 

2.  Sager til behandling. 

Petanque mesterskab. 

Der er 25 par tilmeldt til på søndag. Henning har den overordnede styring. Kl. 9.30 morgenmad til alle inkl. 

Tilskuere, efter spillet er der én pølse til hver. Spillet starter 10.30 og finale ventes 15.30 . Dem der har mulighed 

for det tager termokander med hjem og fylder dem op til på søndag.   

 

Kaj har en printer til Jørn 

Grillaften i april er aflyst, så vi arbejder på en grillaften den 3. maj kl. 19.  HG og Kaj har kommandoen 

omkring denne aktivitet. Sørg for fast pris på mad og drikkevarer, gerne billigere end de 19,- euro. Ønskes mere 

at drikke er det for egen regning, dvs., at den tilmeldingspris HG og Kaj kommer med  inkluderer en drink, 

herefter betaler man selv for de følgende. 

Flemming har skrevet dokumenterne ud til hhv. Nykredit Bank og Sabadel. Disse blev underskrevet med 

undtagelsen af Peder, der var på tur.  Hans underskrift får Ulrik fredag når de kommer tilbage fra turen, så 

Knud-Erik kan tage Nykredits dokument med hjem til Danmark.   

Henning og Ulrik finder en dag hvor de tager til Sabadel Bank, hvor Flemming også deltager som sekretær, da 

det er en vigtig post i Spanien. 

Foreningen har fået en opfordring fra Nykredit på Mallorca om et møde den 27. april 2017.  Man blev enige 

om at acceptere opfordringen, og Ulrik kontakter Nykredit, Annika Warrer.  På mødet deltager desuden Kaj og 

Henning. 

Når Carlos kommer tilbage, taler Flemming med ham omkring hvilke arbejdsområde han egentlig har, idet 

aftalen i sin tid blev indgået af afgåede bestyrelsesmedlemmer.  Der er således tale om  en præcisering, og ikke 

en miskredit. 

Endvidere drøftes en igangsætning af udskiftning/ændring af bestående låse til containerne, så bestyrelsen har 

mere styr på hvem der har en nøgle., jfr. tidligere beslutning.   Den samme nøgle til begge containere. 

Priser og logistik meddeles bestyrelsen før arbejdet igangsættes. 

Sponsorpleje: Hvilke emner er der mulighed for at kontakte.  Vi kom ind på Medland, Nykredit, Sabadel, TV-

mand, Kirkemann…….! 

Henning har fået et brev fra Torrevieja Kommune, som der skal svares på. I første omgang er kommunen 

(måske) orienteret om, at de vil få svar efter den 17.3, når Danske Venner har haft generalforsamling. Det var et 

meget venligt brev, som foreningen skal betragte, som en positiv henvendelse, med henblik på det videre 

samarbejde. I brevet ønskes bl.a. oplysninger om hvem der er formand og hvem der er kontaktperson. Henning 

tager affære, og sammen med Flemming giver kommunen det endelige svar. (Flemming taler og læser spansk, 

men skriver ikke større ”juridiske” tekster). Det er muligt at Carlos kommer ind over. 



Ulrik har sat nye billeder op på hjemmesiden af den nye bestyrelse, for dem det har været muligt at tage. HG 

blev fotograferet og Ulrik tager et billede af  Peder. 

 

2.1 Fordeling af arbejdsopgaver. 

• Ulrik Werner: Formand – Web – Ture – Nøgler - Sponsorpleje 

• Kaj Hansen: Næstformand – Ture - Fester  

• Flemming Dalgas: Sekretær - Carlos  - Månedsbreve - Sponsorpleje 

• Henning Simonsen: Kasserer – Klubmesterskab i Petanque  

• Jørn Jørgensen: Webmaster   

• Hans Georg Jørgensen:  Kaffedage – grillaften 

• Peder Andersen: Kultur tiltag – koncerter m.m.   

 

3    Indlæg fra bestyrelsen. 

Fortsat meget tale omkring Finn og Alex’s udmeldelse, men sagen må snart få sin ende, så vi kan arbejde videre. 

4 Regnskab. 

Der blev orienteret om, at bestående sponsorer har betalt for indlæg på hjemmesiden 

 

 

5. Næste møde. 

 

Næste  møde blev besluttet skal være den 20. april 2017 kl. 14.00 hos Ulrik 

 

6. Eventuelt: Flemming viste en dagsorden til en generalforsamling i Mas Amigos Bridgeklub, hvor man som et punkt havde: 

Ansvarsfrihet för styrelsen, hvilket åbenbart er tilladt i Spanien. 

 

 

31. marts 2017, Flemming 
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                    Bestyrelsesmøde nr. 14 - torsdag den 20.4 -2017, kl. 16:00                                     
                                    Til stede: Ulrik, Henning, Flemming, Peder, Kaj og H.G. 
                 Jørn meldte fra, da han er på vej til Danmark 
                  
                  
 

Mødereferat 

 

1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde nr. 13. 
Referatet blev godkendt. 

 
Sager til behandling: 

 
2. Efter petanquemesterskabet har der været ønske om, at man skulle give en pokal, (vandrepokal) 

til 1. pladsen. Det blev vedtaget at Kaj undersøger mulighederne for en vandrepokal, når han 
kommer til Danmark. 
Der var enighed om, at reglerne for spillet lige skulle præciseres lidt mere præcist, således at der 
ikke kunne opstå nogen misforståelser. Der var imidlertid ingen tvivl om, at fløjten er kommet 
for at blive. 

 
3. Grillaftenen har på det foreliggende  fået 12 tilmeldinger. Det blev besluttet, at hvis tilslutningen 

ikke blev meget større, flytter man arrangementet til restauranten. Henning og Ulrik tager bestik 
af situationen den 26.4 

 
4. Flemming har udfærdiget bankdokumenterne til Nykredit Bank og til Sabadal. Knud Erik, tidligere 

formand, havde dokumentet til Nykredit med hjem til Danmark, men på det foreliggende var 
Henning ikke klar over, om det var blevet afleveret og om tingene var på plads der.  Flemming 
skriver til Knud Erik. 
Sabadell Bank i Torrevieja har haft besøg af Henning, Ulrik og Flemming, med henblik på 
ændring af fuldmagtsforholdende, således at det bliver muligt for kassereren alene at disponere 
på kontoen. Der kunne ikke svares umiddelbart, men der ventes en afgørelse i den kommende 
uge. Banken, Laura Martinez, mente at der skulle et yderligere dokument til, som imidlertid 
”blot” skulle underskrives af formanden og kasseren, -hvis vedtægterne gav lov til det. Det 
mener Henning de gør. 

 
5. Nykredits besøg bliver til noget den 27.4.2017 på Campo Bello, hvor foreløbigt Kaj, Henning og 

Ulrik møder velforberedte op, så vi med vores oplæg kan opnå et ordentligt sponsorat til de 
forskellige aktiviteter. 
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6. Sponsorpleje skal vi fremadrettet huske at have med i vores hverdag, hvor det er muligt, som 
nævnt i det sidste referat. 

 
7. Carlos har afleveret en jobbeskrivelse som Flemming havde bedt ham om på dansk, så den nye 

bestyrelse kunne blive enige om, hvilke betingelser han er ansat under, og hvad vi fremover 
ønsker han skal bidrage med. Se referat nr. 13. 
Skemaet gav anledning til en livlig diskussion, idet ingen af ”os” var med til ansættelsessamtalen, 
men enkelte kunne huske, at der blev aftalt 10 euro i timen. 
Det endte med, at bestyrelsen besluttede, at hans job betaltes med 60 euro pr. onsdag, inkl. alt. 
Endvidere at han fremadrettet selv beslutter, hvor han køber varerne henne. Arbejdes der 
ekstra betales der timebetaling med 10 euro pr. time, f.eks. grilldage, kagedage, mesterskaber 
m.v. 
Herudover får han 30 € pr. måned for el til de store køleskabe, som Finn  fik. 
Carlos er orienteret om, at kontaktpersonen i bestyrelsen nu er Flemming. 

 
8. Carlos blev bemyndiget til indretning af hans afsnit i containeren, til at indrette den på en måde, 

så tingene er nemmere at finde, herunder eventuelt opsætning af hylder. Det skulle således 
herefter være nemmere, også for os andre, at finde hvor ”hvad” står. Hvis han har en 
”textmaskine”, som han kan anvende, skal teksten stå på dansk.  

 
9. Udskiftning af låse, har vi bedt Carlos om at finde en løsning på. Det blev meddelt, at han selv 

mente det var bedst at annullere bestående låseanordninger, og bore et nyt hul til den nye lås. Vi 
har imidlertid ikke fået nogen pris på, hvad det løber op i. Flemming fik mandat til, at så længe 
prisen holdt sig under 200 € inkl. nøgler, så kunne han sige ja, og arbejdet igangsættes. 

 
10. Flemming har udfærdiget et svar til Torrevieja kommune på spansk, som Henning har fremsendt 

til dem. De er således nu orienteret om klubben, formål, bestyrelse, kontaktperson, mailadresse 
og telefonnummer til formanden. Endvidere er der lagt op til i vores skrivelse, at vi meget gerne 
ville have el på banen, og Danske Venner i øvrigt meget gerne vil have adgang til klublokaler, så vi 
bl.a. kunne udvide vores aktiviteter, herunder indendørs. 

 
11. Vi venter svar igennem Carlos omkring kirkens planer for petanque banerne, som de tidligere har 

inddraget, idet kirken fortsat ikke har besluttet, om de vil gøre brug af deres mulighed der. I 
tilfælde af at de ikke gør det, og vi så kan komme ind, er situationen en anden af hensyn til 
klubbens fremtidige investeringer. 

 
12. Der har desværre i nogen tid været konstateret svind i vores kasse, nu af en uholdbar dimension.  

Flemming har aftalt med Carlos, at han tager sedlerne op løbende, samt fjerner 2 € mønterne, så 
fristelserne ikke bliver så store.  
Det blev besluttet at det skulle have konsekvenser at tage af kassen. I første omgang en advarsel, 
og i anden omgang en bortvisning. Dette bliver meddelt i månedsbrevet. 
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Det blev imidlertid ikke drøftet om hvordan ”det gule kort” skulle gives, men mit forslag er, at 
vi sender det skriftligt senest samme dag, så der ikke opstår støj på banen.  Skadevolder kan 
herefter aftale med formanden + et bestyrelsesmedlem, hvor han/hun kan forklare sig enten 
skriftligt eller et møde, hvorefter de to medlemmer og om nødvendigt herefter hele 
bestyrelsen tager beslutningen om, om ”det gule kort” skal opretholdes eller ej.  Jeg tror 
nemlig ikke det er korrekt at gøre det bombastisk. 
Hver især giv lige Ulrik svar på om i er enige! 

 
13. Månedsbrevet skal i øvrigt skrives hver måned undtagen i august. Der var lidt tale om pdf og 

Word. Herom får vi undervisning af Peder og Ulrik. 
Det netop vedtagne på generalforsamlingen beslutning om udfærdigelse af beslutningsreferat 
også, er noget vi fremadrettet vil tage op, for at konstatere hvor mange der egentlig læser det. 

 
14. I næste månedsbrev, skal vi  indskærpe medlemmerne til, altid at have deres skilt på, så vi kan se 

at alle har betalt.  
 

15. Fraværet i løbet af sommeren for de enkelte i bestyrelsen er nogenlunde som følger: 
Datoerne er cirka dage 

 
Peder: 4/5-19/6 og 30/6-17/9 
Ulrik: 5/7-5/8 
HG: 15/6-10/9 
Henning: 4/5-16/5 
Flemming: 1/5-4/8 
Jørn: 21/4-5/5 
Kaj: 3/5 – 27/8 

 
16. Regnskab: 

Ingen bemærkninger  
 

17. Indlæg fra andre: 

Der er kommet et forslag til bestyrelsen omkring en ændring af vores adfærd efter vi har spillet 
den første (eller 2) runder. Når man spiller golf er det kutyme at man efter at man har spillet en 
golfrunde, sætter man sig sammen alle 4 i ”19 hul”. Dette foreslås indført på petanque banen, 
også af hensyn til de nye medlemmer. Dette blev godkendt, og vi tager det med i næste 
månedsbrev, samt husker det i vores hverdag. (måske markere på bordene har sidder bane 
1……) 

 
18. Eventuelt: 

 
Flemming opfordrede til køb af en megafon eller lignende, som kan benyttes i hverdagen og på 
generalforsamlingen. Dette blev besluttet, og Henning og Peder tager sig af det. 
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19. Næste møde: 

 
Foreløbigt fastsat til den 31. august kl. 16 , hos enten Kaj eller Ulrik. 
 

20. april 2017, Flemming 
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                    Bestyrelsesmøde nr. 15 – onsdag den 6.9.2017 kl. 14:30                                     
                                    Til stede: Ulrik, Henning, Flemming, Kaj og H.G. 
                Jørn og Peder er i Danmark 
                  
                  
 

Mødereferat 

 

1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde nr. 14. 
Der var 2 punkter til opfølgning fra sidste referat. 
a) Henning og/eller Ulrik havde stadig ikke hørt fra Sabadell bank omkring ændringerne af 

fuldmagtsforholdende. Dette har Flemming nu fulgt op på, ved dels at skrive til banken samt 
mødt op i afdelingen. Det er oplyst at sagen har været henlagt, men vil nu blive taget frem. 

b) Der bliver nu sammen med Flemming og Carlos fulgt op på planerne om kirkens planer for 
petanque banerne. Det har stor betydning for klubbens planer for investering. 

 
Referatet blev herefter godkendt. 

 
Sager til behandling: 
 
 

2. Efter petanquemesterskabet har der været ønske om, at man skulle give en pokal, (vandrepokal) 
til 1. pladsen. Dette er blevet vedtaget og Kaj har købt en vandrepokal. 
 

3. Der var ca. 40 tilmeldte til månedsspisning den 6.9 hos ”Den lille Svensker”. Ulrik og Kaj er 
”opkrævere”.  Vi drøftede muligheden for opkrævning tidligere end på selve dagen, f.eks. ved 
tilmelding/ onsdagen før månedsspisningen på banerne eller en teknisk løsning. Der arbejdes for 
en løsning, så man undgår at klubben skal betale for pludselige afbud i sidste øjeblik af ikke 
acceptable årsager. 

 
4. Efter at Anne Neergaard og Grethe Ibsen efter mange års tro tjeneste ikke har ønsket at 

fortsætte med at stå for optælling og banefordeling af de ugentlige matcher, skal vi finde nogen 
andre, der ønsker at gøre dette frivillige arbejde.  På det foreliggende er der ingen der har 
tilmeldt sig. Vi havde det med i Månedsbrevet, så det er besluttet at bestyrelsen løfter denne 
opgave, mens vi søger ”personale”. 
 

5. Petanque i juli måned.  
Med udgangspunkt i det meget lave deltagerantal i juli måned,  har bestyrelsen besluttet, at vi 
også holder med det ugentlige spil i juli måned i klubregi.  
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Det betyder, at klubben ikke vil være vært i både juli og august, men man er meget velkommen 
til selv at spille på banerne i disse måneder. 

 
6. Betaling af og nye sponsorer.  Der arbejdes fortsat på nye, og enkelte skal rykkes. 

 
7. Månedsbrevet. Der er givet udtryk for, at man ønsker flere billeder i månedsbrevet. Flemming 

kan ikke på det foreliggende, men er interesseret i at lære det. Henning lovede at tage billeder, 
som så ”lægges”  i månedsbrevet. 

 
8.  Efterudflugten er planlagt til Benidorn Palace den 27. oktober 2017 som en endagsudflugt. HG 

har undersøgt det, og der er plads til f.eks. 30-40 personer, men der er ingen mulighed i samråd 
med Benidorm Palace at få transport med. Der arbejdes derfor for en løsning på dette, så vi alle 
starter fra Torrevieja eller Quesada med bus igennem firmaet Davids Coach Trip. 

 
9. Efterårsfest er planlagt til den 13. oktober i Nautilus 

 
10. Carlos blev bemyndiget til indretning af hans afsnit i containeren, til at indrette den på en måde, 

så tingene er nemmere at finde, herunder eventuelt opsætning af hylder. Det skulle således 
herefter være nemmere, også for os andre, at finde hvor ”hvad” står. Hvis han har en 
”textmaskine”, som han kan anvende, skal teksten stå på dansk. 
Det har Carlos ikke nået endnu, men Henning har bedt ham om at luge petanquebanerne langs 
muren, -hvilket er sket. 

   
11.  Planlægning af Mortens Aften er blevet skrinlagt, imidlertid blev det aftalt at forårsturen og 

Fallas i Valencia blev slået sammen, og at dette skulle ske i fabruar/marts 
 

12. Regnskab: 
Henning kommer med regnskab næste gang  

 
13. Eventuelt fra sidste referat: 

 
Det blev besluttet at købe en megafon eller lignende, som kan benyttes i hverdagen og på 
generalforsamlingen. Henning og/eller Peder vender tilbage 

 
14. Næste møde: 

 
Foreløbigt fastsat til den 6. oktober kl. 12:30 i La Marina , ( ved Peder) i noget der hedder 
Kompas. 
 

16. september 2017, Flemming 
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Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 15A fredag den 
22.9.2017 kl. 10:                                     

                                    Til stede: Ulrik, Peder, Kaj, Henning og H.G. 
                Jørn og Flemming var fraværende 
                  
                  
 

Mødereferat 

 

1. Eneste punkt på dagsordenen var Finn Bruuns e-mail angående atmosfæren i klubben. 
 
Hele e-mail korrespondensen mellem undertegnede og Finn Bruun er tilsendt samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Efter drøftelse af forskellige løsningsmodeller, møde mellem parterne med forsøg på forlig m.v. 
blev det besluttet at Peder udfærdige en e-mail til Finn som redegjorde for bestyrelsens 
opfattelse at situationen som følger: 
 

Hej Finn. 
Bestyrelsen har d.d. afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde og drøftet din e-mail. 
 
Spisning efter petanque om onsdagen er et privat arrangement som ikke har noget med klubben at gøre, men falder 
godt ind med vor formålsparagraf. 
Vi henstiller til dig at undlade undergravende omtale af klubben samt af bestyrelsens arbejde. 
Så tror vi at vi har en god klub som flertallet er tilfreds med. 
Bestyrelsen er altid åben for forslag til forbedring af klubben og beder om at sådanne forslag stiles til bestyrelse som, 
ligesom denne sag, vil agere prompte. 
 
På en enig bestyrelses vegne 
 
Med venlig hilsen 
Webmaster 
Peder Andersen 
+45 4015 4493 

 
 

2. Efter 2 korte e-mails om opfattelsen af vort svar meddeler Finn at han accepterer vort svar og 
der lægges låg på denne sag. 
 
 

3. Efterfølgende brugte vi anledning til at snakke om efterårsfest, efterårsudflugt samt 
mortensaften. Alle arrangementer er meddelt medlemmerne og lagt på hjemmesiden. 

4. Oktober 2017, Peder. 
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                    Bestyrelsesmøde nr. 16– onsdag den 4.10.2017 kl. 12:30                                     
                                    Til stede: Ulrik, Flemming, Peder, Kaj og H.G. 
                Jørn og Henning var fraværende 
                  
                  
 

Mødereferat 

 

1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde nr. 15 
 
Efterårsudflugten til Benidorm Palace er nu på skinner. Busselskabet opkræver pengene, samt 
Ulrik finder ud af opsamlingssteder 
 
Mortens aften blev alligevel til noget, og den er allerede fuld bookede. 
Efterårsfesten den 13. oktober på Nautilus er der p.t. 28 deltagere 
Fællesspisning i november måned droppet p.g.a. Mortens Aften, da de ligger tæt på hinanden. 
 
Referatet blev herefter godkendt. 

 
2. Sager til behandling: 

 
Petanque: Det blev drøftet hvorvidt det var Carlos (og Ida) der skulle stå for optælling af spillere 
og uddeling af kort. Det er imidlertid lidt upraktisk, at det er Carlos der står for det, som Ulrik i 
første omgang havde bedt ham om, da han så netop skal stå klar, når spillerne kommer, og han 
derfor har så mange andre ting der skal være klar samtidigt, inden ”vennerne” kommer. Det blev 
derfor besluttet, at vi fortsat skal søge efter hjælpere og indtil da, går det på skift blandt 
bestyrelsesmedlemmerne med optælling og kort.  
Der blev endvidere drøftet etablering af et skilt, så folk kunne se hvor de skal henvende sig og 
blive optalt. Denne opgave overvejes. 
Da beslutningen om, at Carlos var blevet bedt om at varetage denne opgave, var der ellers en 
lille gruppe der gerne ville.  Se nedenfor. 
 
Banker: 
Flemming har været i Sabadell Bank, og skrevet til dem to gange. Har netop fået mail omkring, at 
der skal yderligere dokumenter, men ikke hvilke, og han ville snarest høre fra Laura. Det var 
ellers aftalt at Flemming skulle bestille en tid, men det kommer formentlig nu på plads af sig selv. 
Flemming har tidligere drøftet med Gitte om kontoflytning til hendes filial.  Den ide syntes hun 
ikke om. 
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Opfølgning af personsag v/sekretæren: 
Ulrik havde ønsket dette punkt på dagsordenen, idet han havde bedt om et møde med 
undertegnede, omkring en mail han havde sendt, og som jeg så havde besvaret. 
Naturligvis møder vi op, hvis vi kan, og vi gik ud fra, at dialogen var som den plejer. 
 
Mailen blev jeg utrolig ked af, da jeg læste den efter jeg kom tilbage fra Danmark, hvorefter jeg 
skrev tilbage og stillede 3 konkrete høflige spørgsmål. 
Begge mails blev læst op på bestyrelsesmødet. 
Der var således ikke tale om konstruktiv kritik, der blev sendt til mig, men en underforståelse af, 
at jeg havde glemt en hel del, sluttende af med o.s.v., så jeg læste den som en desavouering af 
mig. 
 
Der står bl.a. at de to månedsbreve ligner hinanden. Jeg havde dem med til bestyrelsesmødet, 
såfremt nogen måtte ønske at se dem.  
Mortens Aften var jo på et bestyrelsesmøde netop besluttet, at det ikke skulle holdes, men det 
blev den så alligevel. Endvidere finder jeg det også relevant at ikke kun jeg, men alle bliver 
informeret om ændringer, så man er forberedt, også når der sker ændring af mødetidspunkt til 
bestyrelsesmøde. 
I øvrigt henviser månedsbrevet til bestyrelsesreferatet, hvor de fleste ting der bliver henvist til i 
Ulriks mail fremgår. Jeg kan ikke skrive noget om ting som jeg ikke har fået information om. 
 
Det andet spørgsmål i min mail var omkring Carlos, har jeg refereret til tidligere. Bestyrelsens 
efterfølgende beslutning, som jeg er enig i, var imidlertid ikke Ulrik og Jonnas holdning, og det 
afstedkom en ubehagelig atmosfære, som jeg ikke vil komme ind på her. Dog skal nævnes at 
Rosa netop havde allieret sig med 3 andre damer, inkl. Jonna, men det benægtede Jonna under 
besøget. 
 
Det sidste spørgsmål var, at jeg godt ville have en redegørelse omkring Finns sag. Her blev 
stemningen endnu dårligere, idet jeg fik oplyst at der kun var den mail som Peder har skrevet. 
Der var således ikke et beslutningsreferat, hvilket Ulrik og Jonna mente ikke var nødvendigt, og 
det afstedkom en heftig diskussion. 
Bestyrelsen besluttede, at Peder laver et mødereferat af det ekstraordinære møde, for det skal 
der, så vi har dokumentationen på plads, for den mail der var sendt. 
 
Af flere årsager som jeg absolut ikke vil skrive om, sluttede besøget hos Ulrik i en meget dårlig 
stemning. 

 
 

3. Indlæg fra bestyrelsen: 
Billeder til månedsbrevet tages af de enkelte. 
Endvidere drøftede man, om der ikke var et velkomstbrev (Velkomsthilsen) til nye medlemmer. 
Dette undersøger Flemming i den mappe han fik fra den tidligere sekretær Hanne. 
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Månedsbrevet bør indeholde nye medlemmers navne. Den der således opretter et nyt medlem, 
giver sekretæren besked. 
 
VIP-medlemmerne får nu også månedsbrevet. 
Peder vil besøge de enkelte sponsorer, som fremgår på DVK’s  hjemmeside, så deres data bliver 
ajourført med de enkelte sponsorers korrekte navn, adresse og telefonnummer.  
Sponsorater tilbydes til enkelte turneringer, f.eks. Petanquemesterskabet. Sponsorerne kan 
eventuelt vælge blandt flere aktiviteter. 
 
Der arbejdes på en forhåndstilmelding til Valencia den 17-19 marts. Endelig tilmelding (og 
betaling) til jul. Priser undersøges af Ulrik. 
 
Der blev kort drøftet hvordan DVK skal agere ved dødsfald. Det blev af mange forskellige årsager 
besluttet, at månedsbrevet ikke skal indeholde nogen ”dødsannonce” 
 

4. Da Henning ikke var tilstede, var der ikke noget indlæg omkring regnskab. 
Peder kom ind på, at der var et regnskabssystem, der gør det nemmere at administrere, 
herunder forudbetaling af arrangementer. P.t. mange manuelle ekspeditioner. 

 
 

5. Næste møde: 
 

Foreløbigt fastsat til den 1. november 2017 kl. 12.30. Sted orienteres om senere. 
 
 
 

6. Oktober 2017, Flemming 
 
 
 

 
 

 

 



Bestyrelsesmøde den 24. okt. 2017 

Hos kasseren 

 

 

 

 Referat nr. 16 

 Formanden kunne ikke godkende det. Der er flere  

punkter der er misforstået. 

 

 Oktober og novembers aktiviteter blev gennemgået. 

 Turen til Benidorm blev aflyst p.g.a. at prisen blev sat op til 65€ pr. person 

 Grunden var at der var bestilt en bus udelukkende til os og ikke sammen med andre 

 hvis vi var under 40 deltagere. Der var 23. 

 Hvis man var tilmeldt individuel var  prisen 53€. 

 Petanque. 

Vi har fået ny mand – Serge – i stedet for Carlos, som pludselig holdte op efter at han 

havde fået at vide af Flemming Dalgas at formanden havde udtalt at han var doven. 

Banker 

Henning og Ulrik har fået løst problemet med Sabadell 

Sekretæropgaver. 

Peder Andersen mener det skal udkomme til november, og læser dette. 

Kommende generalforsamling 

Indkaldelse bliver lavet til næste bestyrelsesmøde. 

På valg fra bestyrelsen er 

 Peder Andersen 

 Jørn Jørgensen 

 Ulrik Werner 

Ændringer af vedtægter. 

Der foreslås at bestyrelsen skal bestå af 5 personer 

Der foreslås at medlemmer kun kan have fuldmagt fra max. 5  medlemmer 

 



Regnsskab 

Kommer på næstemøde p g. a. it-problemer 

Indlæg fra andre: 

Signe Keeper kunne tænke sig en ordning med besøgsvenner , idet hun havde 

mange klienter som ønskede dette 

Det blev besluttet at lave en henvisning til Signe Keeper på hjemmesiden, såfremt 

der er nogen som ønsker at være besøgaven 

 

Næste møde: den 21. nov. kl, 14.30 hos kasseren 

 

 

 



Bestyrelsesmøde nr. 18 den 21. nov. 2017 

Calle Toro, urb. Punta Marina 

03185 Torrevieja 

 

 

 

 Referat nr. 17 

 Gennemgået. 

 Personsag blev drøftet, hvorefter Jørn Jørgensen forlod mødet. 

  

 Novembers aktiviteter blev gennemgået. 

Mortens aften: der var 38 deltagere som nød andesteg på Nordic Cafe & 

Brasserie, Torrevieja. 

Der efterlyses billeder derfra til månedsbrevet. 

  

Petanque. 

Den 15. nov. overgik vi fra Brandy, kaffe og en kage til 1 pølse med brød, 

samt en drink (øl, vand eller vin). 

Der blev delt/solgt 100 pølser. 

 

Kommende generalforsamling 

Der skal bruges projektor samt lærred. Vi vil forsøge at låne det hos Søren 

Rasmussen. 

Desuden skal der bruges 2. mikrofoner. 

Formanden laver et udkast til indkaldelsen, som vil blive sendt på mail.  

På valg fra bestyrelsen er 

 Peder Andersen 

 Ulrik Werner 

 H.G.Jørgensen ønsker at trække sig fra bestyrelsen 

 Der skal derfor vælges 2, da sekretæren har trukket sig 

 

 



Ændringer af vedtægter. 

Vedtagelse af vedtægtsændringer 

 

BESTYRELSEN 

§ 6. 

Klubben administreres og repræsenteres af en bestyrelse, som består af en 

formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer, samt 3 

bestyrelsesmedlemmer. Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager løn eller 

honorarer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 

en periode på 2 år og er efter tur på valg hvert andet år således: 

3 medlemmer vælges i lige år 

4 medlemmer vælges i ulige år 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter samt 2 revisorer. 

Suppleanter og revisorer vælges for ét år ad gangen. 

 

Ændres til: 

BESTYRELSEN 

§ 6. 

Klubben administreres og repræsenteres af en bestyrelse, som består af en 

formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer, samt 1 

bestyrelsesmedlem. Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager løn eller 

honorarer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 

en periode på 2 år og er efter tur på valg hvert andet år således: 

 2 medlemmer vælges i lige år 

 3 medlemmer vælges i ulige år 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter samt 2 revisorer. 

Suppleanter og revisorer vælges for ét år ad gangen. 

 

§ 10. 

Bestyrelsens generelle beføjelser: 

Bestyrelsens beføjelser dækker alle områder som beskrevet i  



formålsparagraffen, med mindre det udtrykkeligt vedrører beslutninger som i 

følge vedtægterne, kun kan tages af generalforsamlingen.  

Bestyrelsens særlige beføjelser er følgende:  

 

   Den styrer klubbens officielle aktiviteter, varetager klubbens administrative 
og økonomiske interesser, indkalder til møder og udfærdiger klubbens 
beslutninger skriftligt. 
 

 Den udfører generalforsamlingens beslutninger 
Den udfærdiger og forelægger klubbens årlige regnskaber til 

generalforsamlingens godkendelse 

 

 Den afklarer tvivlsspørgsmål vedrørende indmeldelse og udmeldelse af nye  
medlemmer 

 

 Den udnævner ansvarlige for konkrete opgaver inden for klubben. 
 

 Den varetager opgaver som ikke udtrykkeligt hører under 
generalforsamlingens beføjelse 

 

Ændres til: 

§ 10. 

Bestyrelsens generelle beføjelser: 

Bestyrelsens beføjelser dækker alle områder som beskrevet i 

formålsparagraffen, med mindre det udtrykkeligt vedrører beslutninger som i 

følge vedtægterne, kun kan tages af generalforsamlingen.  

Bestyrelsens særlige beføjelser er følgende:  

 

 Den styrer klubbens officielle aktiviteter, varetager klubbens administrative og 
økonomiske interesser, indkalder til møder og udfærdiger klubbens beslutninger  
skriftligt. 

 

 Den udfører generalforsamlingens beslutninger Den udfærdiger og forelægger 
klubbens årlige regnskaber til generalforsamlingens godkendelse 
 

 Den afklarer tvivlsspørgsmål vedrørende indmeldelse og udmeldelse af nye  
medlemmer 



 

 Den udnævner ansvarlige for konkrete opgaver inden for klubben. 
 

 Den varetager opgaver som ikke udtrykkeligt hører under 
generalforsamlingens beføjelse 

 

 Den kan ekskludere medlemmer med øjeblikkelig virkning ved flertal i 
bestyrelsen. 

 Eksklusionen skal efterfølgende godkendes på førstkommende 
generalforsamling 

 

§ 20. 

Generalforsamlingen, ordinær såvel som ekstraordinær, anses som lovligt 

fremmødt ved første indkaldelse, når én tredjedel af medlemmerne med 

stemmeret er til stede og ved den anden indkaldelse, når et hvilket som helst 

antal af medlemmerne med stemmeret er fremmødt. 

 

Medlemmer, der ikke senest ugedagen før generalforsamlingen har indbetalt 

kontingent for det pågældende år, har ikke adgang til generalforsamlingen. 

 

Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt flertal af de 

tilstedeværende medlemmer og de ved godkendt fuldmagt repræsenterede 

medlemmer, dvs. når antal stemmer "ja" hhv. "for" er flere end antal stemmer 

"nej" hhv. "imod". 

 

Beslutninger tages ved kvalificeret flertal, dvs. at antal tilstedeværende eller 

repræsenterede (godkendt fuldmagt) medlemmer, der stemmer "ja" eller "for" 

udgør mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, men kun i de følgende 

tilfælde: 

 

Når klubben skal ophøre med at eksistere 

 

Når vedtægterne skal ændres. 

 

 

Ændres til: 

 



§ 20. 

Generalforsamlingen, ordinær såvel som ekstraordinær, anses som lovligt 

fremmødt ved første indkaldelse, når én tredjedel af medlemmerne med 

stemmeret er til stede og ved den anden indkaldelse, når et hvilket som helst 

antal af medlemmerne med stemmeret er fremmødt. 

 

Medlemmer, der ikke senest ugedagen før generalforsamlingen har indbetalt 

kontingent for det pågældende år, har ikke adgang til generalforsamlingen. 

 

Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt flertal af de 

tilstedeværende medlemmer og de ved godkendt fuldmagt repræsenterede 

medlemmer, dvs. når antal stemmer "ja" hhv. "for" er flere end antal stemmer 

"nej" hhv. "imod". 

Hver fremmødt medlem kan maximalt repræsentere 5 fuldmagter. 

Beslutninger tages ved kvalificeret flertal, dvs. at antal tilstedeværende eller 

repræsenterede (godkendt fuldmagt) medlemmer, der stemmer "ja" eller "for" 

udgør mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, men kun i de følgende 

tilfælde: 

 

  Når klubben skal ophøre med at eksistere 

 

  Når vedtægterne skal ændres. 

 

 

§ 25. 

Medlemskab kan ophøre i følgende tilfælde: 

På frivillig vis ved skriftlig udmeldelse 

Ved manglende betaling af medlemskontingenter. Medlemmer, som ikke har 

betalt medlemskontingent senest med udgangen af marts måned, slettes som 

medlem 

Generalforsamlingen kan efter begrundet indstilling fra bestyrelsen ekskludere 

medlemmer. Medlemmer, der foreslås ekskluderet, skal gøres bekendt med 

bestyrelsens indstilling samt have adgang til skriftligt at fremføre deres 

synspunkter overfor generalforsamlingen. 

 

Ændres til 



 

§ 25. 

Medlemskab kan ophøre i følgende tilfælde: 

På frivillig vis ved skriftlig udmeldelse 

Ved manglende betaling af medlemskontingenter. Medlemmer, som ikke har 

betalt medlemskontingent senest med udgangen af marts måned, slettes som 

medlem. 

Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig 

virkning. 

Ekskluderingen skal efterfølgende godkendes af den førstkommende 

generalforsamling. 

Medlemmer, der bliver ekskluderet, skal gøres bekendt med bestyrelsens 

beslutning samt have adgang til skriftligt at fremføre deres synspunkter overfor 

generalforsamlingen. 

 

 

Regnskab 

Kommer på næste møde p g. a. it-problemer 

 

Indlæg fra andre: 

Signe Keeper kunne tænke sig en ordning med besøgsvenner, idet hun havde 

mange klienter som ønskede dette 

Det blev besluttet at lave en henvisning til Signe Keeper på hjemmesiden, såfremt 

der er nogen som ønsker at være besøgsven 

 

Næste møde: den 20. jan. kl. 14.30 ?? 

 

 


