
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. jan. 2012  
 v. Lise Søndergaard 

 
Til stede var: Knud Erik. Finn, Søren, Kirsten og Lise    

           

Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23. nov. 2011 
2.  Generalforsamling – indkaldelse – forslag 
3. Status på flytning af klub-lokalitet  
4. Status på forårstur til Valencia med Viajes Rosa Bustrips  
5. Status på medlemstallet 2012 
 Kan man spille petanque på klubhold uden at være medlem?  
6. Restaurant-forslag til månedsmiddag i februar og gerne flere til senere brug.  
7.  Årsregnskab 2011 (godkendelse og underskrift) 

Budget 2012   

8. Evt. 
9. Næste møde 
 
 
 
Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. nov. 2011, blev godkendt 
 
Ad punkt 2. Indkaldelse til generalforsamlingen, blev rettet til – Søren udsender den i rette tid og 

hænger ligeledes et eksemplar op i klublokalet. 
 
Ad punkt 3. Vi foreslår igen Finn til dirigenthvervet. 

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen offentliggøres ikke, før end nødvendigt 
ifølge vedtægterne. 

 Opsigelse af lejemålet på El Rancho, bør ikke siges op før efter generalforsamlingen. 
 Vi er enige om at vi ikke vil acceptere betaling for at spille petanque på El Rancho. 
 
Ad punkt 4. Der er p.t. 25 tilmeldte – Søren har sendt program til Jørn Frending og Knud Erik ringer 

til Jørn og koordinerer. Laver samtidig en aftale om at tale med kommunen igen ang. 
 flytning til San Luis. 
 
Ad punkt 5. Vi har 375 medlemmer og man er i princippet gyldigt medlem indtil sidste frist for 

betaling af kontingent, som er d. 31. marts. 
 
Ad punkt 6. Forslag, som vedtages:  Februar - Cocina Asiatica v. La Zenia rundkørselen 
      Marts - Budapest i Rojales 
      April - Herradura i Los Montesinos 
 
Ad punkt 7. Blev godkendt og underskrevet 
 
Ad punkt 8. Søren lover at tage et par billeder fra månedsmiddagen og maile dem til Lise 
  
Ad punkt 9. Mandag d. 27. februar 2012 kl. 14 hos Finn 
 
 
 
 
  



 
 

 



 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. februar 2012   
v. Lise Søndergaard 

 
Til stede var: Knud Erik. Finn, Søren og Lise       

      

Dagsorden: 
1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. jan. 2012 
2.  Generalforsamling – afpudsning 
  Bestyrelsens beretning v. Formanden 
  Indkomne forslag 
  Stemmesedler 

Drinkbillet” 
3. Status på flytning af klub-lokalitet / forslag til generalforsamlingen  
4. Status på forårstur til Valencia med Viajes Rosa Bustrips    
5. Evt. 
6. Vagter i klublokalet  
7. Næste møde  
 

Ad punkt 1.  Referatet fra bestyrelsesmødet d. 24. jan. 2012 blev godkendt 
 

Ad punkt 2. Vi gennemgår ”dirigent-drejebogen” og forsøger at planlægge styring af den  
og 3.  forventede diskussion.  
  afstemningen bør foregå i 2 tempi – efter problemstillingen, som er: 
    1. flytning af Petanque fra El Rancho til San Luis og køb af container 
    2. skal vi have et klubhus? 
  Som punkt  3. kommer økonomien bag.  
  Generalforsamlingen kan evt. give bemyndigelse til at vi finder et klublokale indenfor en 

given økonomisk ramme eller/og til udstedelse og salg af aktier/andelsbeviser med et 
pålydende på f. eks. 20 € pr stk. og så kan man købe 1 eller flere – på den måde vil det måske 
være ”sædvanligvis aktive” medlemmer, som vil betale, hvis der er behov for en startkapital. 
 
Vi kan opsige El Rancho med 3 mdrs. varsel og agter at gøre det fra udgangen af marts måned 
og flytte til San Luis efter klubmesterskabet, som ligger i den sidste weekend i marts. 
 
Vi er 377 medlemmer, så der skal være 126 medlemmer til stede ved den ordinære 
generalforsamling, for at være beslutningsdygtige.   
 
Søren har lavet 150 ”drink billetter”  
Stemmesedler er overflødige, da man ikke i Spanien har begrebet skriftlig/hemmelig 
afstemning. (er undersøgt af Jørn Fr. og diskuteret ved tidl. generalforsamling) 

 

Ad punkt 4. Der er 51 tilmeldte inkl. Jørn Frending – sidste tilmelding er d.d. 
 

Ad punkt 5. Restaurant til maj månedsmiddagen, bliver restaurant Bonanza i El Chaparral ved La Siesta 
(anbefalet af Bent barber) 

 

 Søren sender brev til ”svenskerne” i San Luis, som svar på deres ”regning” – ordlyden 
 findes i mail fra Søren af d.17. febr. 2012  
 

Ad punkt 6.  D. 29. febr. Søren – d.7. marts Lise– d. 21. marts Knud Erik – d. 28. marts 
 

Ad punkt 7. Næste møde bliver umiddelbart efter generalforsamlingen og derefter  
d.28. marts kl. 11 i Klublokalet - vi møder 1 time før generalforsamlingen (kl. 14) 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. marts 2012  
v. Lise Søndergaard 
 
Til stede var: Knud Erik, Søren, Kirsten og Lise 

 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra d. 27. februar 2012 
2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2012 
 Underskrive vedtægter (er glemt sidste år – eller er bortkommet?) 
3. Evaluering af Valencia udflugten 
4. Efterårs udflugt 2012 – evt. forslag til forårs udflugt 2013? 
5. Status på nyt klublokale og flytning af petanque 
6. Pasning af klubhus og petanquebaner – ansvarsfordeling 
 Vagter i klublokalet 
7.  Formulering af evt. ”klub aktier/anparter” 
8.  Evt.  
9. Næste møde 
 
Ad punkt 1. Referat fra d. 27. februar 2012 blev godkendt 
 
Ad punkt 2. Referat fra Generalforsamlingen 2012 blev godkendt 
   og vedtægter underskrevet (på nær af Finn) 
   Vedtægterne opbevares hos Lise 
 
Ad punkt 3. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger, dog var der ét par, som ikke kunne lide 

maden til frokosten på 2. dagen. 
 Økonomisk opfølgning v. Søren – det kom bag på os, at drikkevarer til frokost 2. dag ikke var 

inklusiv, så klubben betalte for drikkevarer. Dog har nogen taget for sig af varerne, da 
regningen var > 300 € -  

 Der var 4 afbud i sidste øjeblik og Søren har korresponderet med Viaje Rosa Tours om 
 refundering – det er ikke helt afklaret endnu. De 4, som har meldt afbud, skal ikke regne med 

at få refunderet andet end de løse udgifter til entréer på de forskellige museer.  
 Konklusionen bliver, at vi en anden gang, skal have bedre styr på hvad vi får for pengene, 

ligesom vi fremover skal have et depositum, som er tabt, hvis man melder afbud senere end 
sidste tilmelding, da prisen er lagt efter et bestemt antal tilmeldte. Der var denne gang 
omkring 10 – 15  afbud i løbet af perioden, men kun 4 efter fristens udløb.  

 
Ad punkt 4. Efterårsudflugten fastlægges til torsdag d. 25. oktober 2012 – kunne være en tur til en 

vingård, med fremvisning og forklaring af produktionsapparatet – lidt smagning og evt. lidt 
køb. – kombineret med en god frokost et sted og besøg i en af de store grotter f.eks. Cuevas 
del Canelobre i Busot ikke langt fra El Campello syd for Villejoyosa eller f.eks. kombineret 
med Guadalest? 

 Forårsudflugten fastlægges til mandag – onsdag d. 18.-19.-20. marts 2013 til Madrid. 
 Søren forespørger Viaje Rosa Tours om begge ture.  
 
Ad punkt 5. Vi har set på en del lokaler rundt omkring, som enten har været for ringe eller for dyre, så vi 

har besluttet at sige ja til lokalet i Scandinavisk Center. Jørn har oversat kontrakten, som 
Søren vil sende til os andre pr. mail. Vi har i den kontrakt 3 mdr’s prøvetid - Søren vil arbejde 
på at vi kan få prøvetid indtil udgangen af november, så vi har et ordentligt 
vurderingsgrundlag.  

 
 



 
D. 29. marts kl. 11 ankommer vores container til San Luis (på trods af generalstrejke) Knud 
Erik og Søren tager ud og modtager den. Knud Erik nævner, at vi måske skal ofre en gang 
maling på den? Seneste nyt er, at den først kommer d. 30. marts (på grund af 
generalstrejken). 
Vi stræber på at flytte onsdagspetanque til San Luis i slutningen af maj. 

 
Ad punkt 6. Lise vil formulere en ”annonce” til månedsbrevet og søge at mobilisere nogle medlemmer til 

en frivillig arbejdsindsats med henblik på at ha’ ansvar for at ”åbne og lukke” samt sørge for 
salg af pølser og drikkevarer til petanque. Vi forestiller os 4 hold af 5-6 personer, som tager 1 
uge ad gangen (tirsdag, onsdag og turneringsdage på hjemmebane), hvor de selv indbyrdes 
aftaler, hvem der gør hvad og hvornår, men med en holdleder, som er hovedansvarlig og 
kontaktperson til bestyrelsen. 

 Søren vil lave et skema, så evt. frivillige kan gå på hjemmesiden og melde sig der. 
 Vi taler løst om, at vi skal anskaffe forskelligt grej til projektet – gas apparat – gryde – måske 

en generator – parasoller - men intet besluttet.   
 
 Vagter i klublokalet: D. 4. april   Lise 
      D. 11. april  Søren  

D. 18. april  Søren 
      D. 25. april  Kirsten 
      D. 2. maj  Finn (håber du kan) 
      D. 9. maj  petanque Jens 
      D. 16. maj   Knud Erik 
 
Ad punkt 7. Søren vil udsende en forespørgsel til alle medlemmer pr. e-mail om interessen for at 

investere i klubaktier/anparter.  
 Samtidig taler vi om, at hvis pølse og drikkevare salg ikke giver nok overskud, kan en 

kontingentforhøjelse komme på tale til næste generalforsamling.  
I den forbindelse kan det komme på tale, at vi skal skelne mellem de medlemmer, som altid 
deltager i alle arrangementer og dem, som aldrig deltager, men blot betaler kontingent. 
”Aktive” og ”passive” medlemmer er vi enige om er en dårlig betegnelse, men dem som 
aldrig deltager i noget skal i givet fald ikke ha’ kontingent forhøjelse. Hvordan vi skal 
definere, må vi diskutere til den tid. 
 

Ad punkt 8. Lise har fået henvendelse fra Ann Ibsen med tilbud om, at hendes ven John, kunne holde et 
foredrag om hvordan det er at være hjertetransplanteret, som han er. 

 Hvis vi får det lidt større lokale i Scandinavisk Center kan vi måske samle medlemmer til en 
foredragsrække. Det kunne være om residencia og skat o.l. til nytilflyttere (Knud Erik får tit 
henvendelser fra folk, som flytter herned). Det kunne også være om hvad man skal ordne og 
gøre, hvis ens ægtefælle dør. 

 
Ad punkt 9. Det ser ud som om næste møde først kan blive efter sommerferien, så det må vi aftale 

senere, ligesom problemer sommeren over må klares pr. e-mail. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. maj 2012 
v. Lise Søndergaard 
 
Til stede var: Knud Erik, Finn og Søren  
Kirsten på Skype via Sørens smartphone og Lise på FaceTime via Finns iPad 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. marts 2012  
2. Status på flytning af klubhus og petanque og beslutning af endelig flytning. 

Åbningstider i og benyttelse af klublokale samt spilledage og tider for petanque, 
herunder forslag om arbejdsgruppe 
Finansiering af klubhus- og petanqueflytning 
Se Sørens bilag 

3. Status på regnskab efter forårsudflugt    
4. Vagter i klubhus  
5. Efterårsfest   
6. Efterårs udflugt  
7. Næste møde 
8. evt.  

 
Ad punkt 1. Referat fra d. 28. marts 2012 blev godkendt 
 
Ad punkt 2.  Søren har lavet flere forskellige regnskabs oplæg, for forskellige scenarier med og 

uden salg af forskelligt og med og uden anparter og med det ene og det andet 
klublokale i spil. 

 Vores økonomi er meget trængt. Køb af container samt betaling, for vedligehold 
af baner, etablering af ekstra toilet, blev dyrere end budgetteret, så vi beslutter 
at opgive at leje et klublokale i første omgang og så måske få en aftale med en 
bar/restaurant, om at have et stambord en gang om ugen til socialt samvær med 
klubmedlemmer der har lyst (i stil med kortspillernes aftale med Sunrise) Vi vil 
stadig holde øje med egnede lokaler til den rigtige pris, hvis der fortsat er 
opbakning. 

 Vi beslutter at flytte fra El Rancho onsdag d. 13. juni, som er sidste åbningsdag 
før sommerferien. Knud Erik spørger Søren slagter om at låne hans trailer, så vi 
kan ha’ det hele i et læs.  
Lise forfatter noget til månedsbrevet desangående og prøver at hverve hjælp til 
flytningen. Skriver ligeledes en kommentar og tak til deltagerne omkring 
”synspunkter”, det vil komme til gennemlæsning inden udgivelse.  

 Hele bohavet flyttes til vores container i San Luis, som i skrivende stund er malet 
både indvendigt og udvendigt. 

 Vi spiller fortsat petanque om onsdagen kl. 17 (sommertid) 
 og satser på at de 7 medlemmer, som har meldt sig til frivilligt arbejde, kan 

varetage salg af drikkevarer under petanque – vi opgiver pølsesalg! 
 Vi har købt generator – skal endvidere købe 3-4 el-køletasker, som er på tilbud 

hos Aldi i øjeblikket. I skrivende stund har Søren købt køletasker. 
 Vi skal ligeledes købe en el-kedel, når vi finder sådan en på tilbud.  
 

Vi beslutter at takke ja til de medlemmer, som har givet tilsagn om at købe 
anparter – vi håber på sigt, at vi kan betale tilbage. 

 
Ad punkt 3. Den endelige opgørelse af regnskabet efter forårsudflugten gav et underskud på 

190 € 
 



Ad punkt 4. Der er 3 vagter tilbage – 23/5 Søren – 30/5 Knud Erik – 6/6 Finn –  
   D.13/6 flytter vi til San Luis (de af os, som er i ES på det tidspunkt, møder op)  
 
Ad punkt 5. Efterårsfesten fastlægges til d. 2. november på restaurant Pórtico Mar i 

Guardamar. 
 
Ad punkt 6. Søren taler med Rosa tours angående både efterårsudflugten torsdag d. 25. 

oktober 2012 –og forårsudflugten mandag – onsdag d. 18.-19.-20. marts 2013 
til Madrid. 

 I skrivende stund har Søren talt med Rosa tours og det bliver som udgangspunkt 
Rosa Tours ”standard tur” til vindistriktet Jumilla, der inkl. frokost koster 25 €. Vi 
får en detaljeret beskrivelse, som vi så kan kommentere/supplere. Vedrørende 

  forårsudflugten til Madrid Kommer der også et oplæg fra Rosa Tours 
 
Ad punkt 7. aftales senere, men bliver først efter sommerferien. 
 
Ad punkt 8. Både Søren og Lise har modtaget en henvendelse fra en dansk dame, som gør 

det i hjemmesider (hun har nogle stykker) – hun vil gerne tilbyde os at ”linke” til 
hende på hjemmesiden. Søren har svaret med et tilbud om medlemskab (med 
kopi til os andre) Vi beslutter ikke at ”linke” 

 
 Med hensyn til OARI vil Lise også fremover skrive relevante ting i månedsbrevet – 

således også tilbuddet om forebyggende us. mod grøn stær. 
 
 Til månedsmiddagen/fredagsspisningen er ca. 8-10 tilmeldte.  

I skrivende stund har Søren bestilt bord.  

  
 

 



Side 1 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. september 2012  
v. Lise Søndergaard 

 
Til stede var: Knud Erik, Finn, Søren og Lise 
Kirsten er i DK 

       
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. maj 2012  
2. Status på sommerens forløb, herunder status på petanque flytning. 
3.         Salg af drikkevarer  
4.       ”Klubrestaurant"  
5. "Opgavefordeling i bestyrelsen" 
6. Efterårs udflugten  
7. Efterårsfesten   
8. Forårsudflugten  
9. Medlems status 
10. Foreløbigt regnskab  
11. Datoer til fredagsspisning 2013 
12. Evt. arrangementer før petanque også for dem der ikke spiller. 
13. Generalforsamling 2013  
14. Næste møde.   
15.  Evt. 
 
Ad punkt 1.  Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. maj 2012 Godkendt 
 
Ad punkt 2.  Søren har ved Alex’ hjælp klaret sommeren og ligeså Knud Erik 
   når han har været her.  

I den varmeste periode blev der ikke spillet, men hygget.  
 

Ad punkt 3.  Knud Erik lægger kælder til som depot for drikkevarer, så de kan 
være på køl i god tid før petanque. 

 Søren har også nøgle dertil. Søren eller Knud Erik vil spørge Alex 
om at være behjælpelig, når de er fraværende begge to.  

 Der er sædvanligvis omkring 60 – 65 % i overskud på salg af 
drikkevarer, på trods af, at der formodentlig er medlemmer, som 
”glemmer” at betale – det sidste accepterer vi som ”naturligt 
svind” 

 
Ad punkt 4.  Det venter vi med at tage stilling til efter jul, da vi først må se 

hvordan det går i San Luis – Knud Erik svarer ”dansker 
restaurant”, som tilbød sig. 

 
 
 



Side 2 
Ad punkt 5.  Søren foreslår, at vi ved næste generalforsamling udvider 

bestyrelsen med 2 medlemmer mere og foreslår, at de 
nuværende suppleanter spørges (Finn Bruun og Kaj Hansen) 

 Vi synes det er en god idé. 
 Søren vil også gerne af med nogle af sine opgaver, så Lise 

overtager efterårsfesten, Finn tager månedsmiddage og Sankt 
Hans 

 Knud Erik vil gerne overtage udflugterne, men vil spørge om Finn 
Bruun vil hjælpe, da han er bedre til engelsk. 

 
Ad punkt 6.  Få pladser tilbage – Knud Erik er eneste best.medl. med på turen 

 Vi beslutter at lave deadline for afbud, hvorefter tilmelding er 
bindende. 

 
Ad punkt 7.  D. 2. november 2012 – Få pladser tilbage – musikeren er en 

englænder, som Søren har skaffet (spiller i Sørens nærområde) 
 Når alle tilmeldinger er i hus, laver Lise bordplan og aftaler 

bordfordeling med restauranten.  
Vi beslutter at lave deadline for afbud, hvorefter tilmelding er 
bindende. 
 

Ad punkt 8.  Vi er enige om at udvide forårsturen med en overnatning, så det 
bliver d. 18-19-20-21. marts 2013, så vi får 3 nætter og 2 hele 
dage i stedet for én, som er for lidt i Madrid. 

 Søren kontakter ”Rosa tours” 
  

  
Ad punkt 9.  Vi er 366 medlemmer (det samme som 2010)  
 
Ad punkt 10.  Er okay!  

 
Ad punkt 11. d. 25. januar – d. 22. februar – d. 29. marts – d.26. april – d.31. maj  

Vi er enige om at, af restauranter vi har prøvet, vil vi gerne 
arrangere igen på Nautilus v. Punta Prima, Budapest i Rojales, 
Veni Vidi Vici Restaurante i lystbådehavnen i Torrevieja og evt. 
restauranten i Fitt4All? 

 
Ad punkt 12. Knud Erik foreslår, at vi en gang om måneden byder på gratis 

kaffe og kage før onsdagspetanque og vi beslutter at det bliver 
hver den tredje onsdag i måneden og at vi derfor mødes ½ time 
tidligere end ellers. Første gang onsdag d. 17. oktober kl. 16 

 Efterfølgende onsdag d. 21. november kl. 13:30 – vintertid** 
 
 



Side 3 
 
Ad punkt 13. Generalforsamling d. 4. marts 2013* 
   Søren og Lise er på valg og stiller sig fortsat til rådighed 
    
 
Ad punkt 14. Næste bestyrelsesmøde: d. 5. november 2012 
 
Ad punkt 15. Vi beslutter, at vi fortsat ikke henter suppleant ind for Kirsten, 

for så vidt, at Knud Erik dog beder Finn Bruun og Kaj Hansen om 
lidt bistand. 
1353 Finn Bruun Odense 600 728 922 hannebruun@hotmail.com  
1093 Kaj Hansen Orihuela Costa 693 727 598 
kajoggrethe@hotmail.com   

 
* Dato for generalforsamling er efterfølgende rettet til  

mandag d. 25. februar 2013 
 

** Efterfølgende onsdag d. 21. november kl. 14 – vintertid 

mailto:hannebruun@hotmail.com
mailto:kajoggrethe@hotmail.com


Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. november 2012 
v. Lise Søndergaard 

 
Til stede var: Knud Erik, Finn, Søren og Lise, samt Finn Bruun 
Kirsten er i DK 

 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. september 2012 
2. Evaluering af Efterårs udflugten 
3. Evaluering af Efterårsfesten  
4. Fremtidige tilmeldings- og betalings betingelser 
5.  Forårsudflugten 
 Foreløbigt program 
 Pris 

6. Petanque – ekstra hjælp 

7. Juleferie  
8. Næste møde.    
9. Evt.  
  
  
Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. september 2012 – Godkendt 

med rettelse af dato til Generalforsamling til mandag d. 25. februar 2013 
under punkt 13 og rettelse af tidspunkt til onsdagskaffe til kl. 14 under 
punkt 12 
 

Ad punkt 2. Knud Erik synes turen var okay der har kun været positive tilkendegivelser 
 
Ad punkt 3. Kun en enkelt utilfreds med bordplan, grundet misforståelse i virvaret af 

afbud og nytilkomne. Det ødelagde vist desværre stemningen lidt ved det 
pågældende bord. Hvad der blev bestilt af ekstra vin ved bordene, samt 
”avec”, blev betalt af DVK. Det gav et underskud på 38 € hvori vi i 
virkeligheden skal modregne 8,6 bonusmiddage, som vi vil indløse på et 
senere tidspunkt. 

 Vi var blevet love hele lokalet, men fik kun selve restaurationslokalet, så der 
var ikke noget egentligt dansegulv. Søren ta’r ud og taler med Manager 
(Mindaugas Satula underskriver han sig i mail) 

 Vi fastholder stedet til næste efterårsfest! 
 
Ad punkt 4. Søren har lavet et notat, som skal omformuleres en smule, så det tilføjes 

senere. 
 Søren tilføjer ved tilmeldingsformularen, hvor man kan se sit medl.nr., hvis 

man har glemt det. 
 
 
 



 
Ad punkt 5. Knud Erik og Finn Bruun overtager forårsudflugten til Madrid.  

Vi går tilbage til vores ”gamle” bus selskab i Los Montesinos. 
    Links til inspiration:  

http://amigos.masamigos.com/sites/masamigos.com/files/users/amigos/viajes/Madrid/Lain
Tours_Madrid_H12.pdf  

 
http://www.aerenlund.dk/madrid/ 
 

Knud Erik og Finn B. vil udarbejde et foreløbigt program, som grundlag til 
annonce om forhåndstilmelding, så vi ved om vi skal sætte hele maskineriet i 
sving. 
Lise laver annoncen – vi regner med en pris på omkring 300 € 
Sidste bindende tilmelding og betaling afhænger af, hvilke regler hotellet og 
busselskabet opererer med. 

 
Ad punkt 6. Søren og Knud Erik har haft møde med ”svenskerne” i San Luis med en okay 

dialog. De ta’r sig dog betalt for dette og hint, men Søren og Knud Erik har 
styr på det. 

 Vi har Alex R. i gang med at lave nogle ekstra hylder til containeren. 
 Vi har købt 20 rigtige kaffekrus og vil købe flere. 
 Vi vil på et tidspunkt føre et kabel (nedgravet) til toiletbygningen, så vi kan få 

lys indlagt. 
 Vi vil fremover ikke købe flere af de billige stole – de går for let i stykker. 
 Ove Haarling har lovet Knud Erik at skaffe ekstra-hjælp til at stille borde og 

stole ud og ind til onsdagspetanque – vi har ikke hørt noget endnu. 
 Finn Bruun, som bor i nærheden af banerne vil også gerne gi’ en hånd med 

flytning at borde og stole. Søren udleverer nøgle. 
 Som respons på månedsbrev, om kaffebrygning og drikkevare salg, har vi 

fået tilsagn fra: 
 Birgit Flarup Sørensen 
 Birthe Elkjær 
 Anne Neergaard 
 Kirsten Veje 
 Else Ellegaard 
 Andreas Zachariassen 
 Knud Erik koordinerer indsatsen. 
 Vi har siden vi begyndte at sælge drikkevarer i juni måned i år haft et 

overskud på omkring 500 €  
   
Ad punkt 7. Ingen juleferie (et levn fra klubhus-tiden) 
 
 
 
 
 

http://amigos.masamigos.com/sites/masamigos.com/files/users/amigos/viajes/Madrid/LainTours_Madrid_H12.pdf
http://amigos.masamigos.com/sites/masamigos.com/files/users/amigos/viajes/Madrid/LainTours_Madrid_H12.pdf
http://www.aerenlund.dk/madrid/


 
Ad punkt 7a. Vi mangler et punkt, som hedder regnskab – Søren fremlægger regnskabet. 
   Knud Erik påpeger, at der under ”materielle aktiver”, hvor der er anført 0,00 
   bør står 2000 €, som er det beløb vores container m.m. repræsenterer. 
   Ellers okay. 
 
  
Ad punkt 8. Næste møde bli’r d. 3. december 2012 hos Søren, ligesom vi også aftaler  

d. 11. januar 2013  
 

Ad punkt 9. Vi er enige om at vi skal finde 2 nye suppleanter – Søren spørger i første 
omgang Mogens Andersen. 

 
 Lise laver indkaldelse til Generalforsamling, så den kan sendes ud og hænges 

op i containeren inden d. 25. januar 2013 
 
 Lise skal sørge for at ha’ skrevet regnskabet under før afgang til DK i januar, 

hvis det er tidl. end berammede bestyrelsesmøde d. 11. januar. 
 
 1. måneds/fredags middag, d. 25. januar 2013, bli’r på Nautilus Punta 

Prima. Finn S. ordner formalia – Lise har det med i januar månedsbrevet og  
Søren laver tilmeldingen på hjemmesiden, så den havner hos Finn S. 
 

 Lise får tilladelse til indkøb af fotoapparat til DVK. 
 
 
 
  
 
 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. december 2012  
  

Til stede var: Knud Erik, Søren og Lise, samt Finn Bruun  
Finn S og Kirsten er i DK  

 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. november 2012 
2. Opfølgning på sidste møde – (nye suppleanter?) 
3. Status på Forårs udflugten  
4. Fremtidige tilmeldings- og betalings betingelser (Sørens notat) 
5.  Status på Petanque – 
 ”kommunal” overdækning? 

”kaffe og kage” i marts? 

 Klubmesterskaber 
6. Regnskab/økonomi  
7. Næste møde: D. 11. januar 2013 
8. Evt. 
 
 Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. november 2012 Godkendt  
 
Ad punkt 2. Efter nærmere eftertanke vil vi spørge Andreas Zachariassen om at blive 

medlem af bestyrelsen sammen med Finn Bruun og så bede Mogens 
Andersen være suppleant sammen med Kaj Hansen, som er suppleant i 
øjeblikket.  
Grundet at Andreas er her i Spanien hele tiden.    
Knud Erik vil spørge Andreas til petanque  

 
Ad punkt 3. Der er ikke rigtigt noget nyt om forårsudflugten. Knud Erik og Jørn Frending 

har rettet henvendelse et par gange uden at få tilbagemelding, (der er ikke 
styr på hotelreservation) så de vil sammen tage ud at tale med selskabet 
inden Knud Erik tager på juleferie.  

   Der er 25 på venteliste.  
 
Ad punkt 4. Når den eksakte pris foreligger sender Søren mail ud til de første 55? om, at 

de skal tilmelde sig på ny og bekræfte afbestillingsbetingelserne, samt 
indbetale et depositum på 50 €, som ikke betales tilbage ved afbud. 
Skæringsdagen bliver d. 4. januar 2013 eller ugen efter, hvis det tager lang 
tid med at få prisen.  
Der udsendes en rykker et par dage før, hvis der ingen respons er.  
De som står på venteliste får en mail, hvor de bedes bekræfte, at de fortsat 
er på venteliste.  
Indbetaling af restbeløb skal ske senest d. 1. februar 2013 og der bliver kun 
refunderet, hvis en fra ventelisten overtager pladsen.  

 



 
 
 
Ad punkt 4. Ellers bliver der kun refunderet det, som vi ikke skal betale -  
fortsat...  Entrebilletter, frokostaflysning o.l.  
 

Søren laver tilmeldings formularen på hjemmesiden og laver ligeledes 
udkast til mails.   

 
Ad punkt 5. Der er intet nyt om evt. overdækning, men kommunen vil vist nok gøre 

noget ved taget på containeren, så den ikke bliver utæt (ifølge svenskerne)  
 
   P.gr.af forårsudflugten bliver marts måneds kaffe og kage d.13. marts  
 

Klubmesterskabet spilles som mixed par turnering søndag d. 31. marts 
2013. Svend bak har været mester de 2 foregående år (dog med forskellige 
makkere) og hvis han bliver mester for 3. gang - så får han lov at beholde 
pokalen!  

 
Ad punkt 6. Regnskab okay - der er et overskud på 10,65 € for så vidt, at containeren m. 

tilbehør ikke er medtaget som en udgift, men som materielle aktiver.  
 

Budgettet for 2013 spås af Søren til at se meget positivt ud, hvorfor vi vil 
begynde at købe anparter tilbage.  
Auktionen på klubbens stole er slut og der er 2 købere, som henholdsvis har 
købt 8 stole à 7 € og 4 stole à 6 € = 80 € i alt 
 

Ad punkt 7. Næste møde: D. 11. januar 2013 
Til næste møde kunne vi måske alle være til stede, så regnskabet kan 
godkendes og underskrives. 

 
Ad punkt 8. Lise køber fotoapp. på nettet i DK enten før jul eller i januar. 

Søren laver udkast til den vedtægtsændring, som kræves for at udvide 
bestyrelsen. 
Lise laver indkaldelse til Generalforsamling. 
 

 
  
 


