
 
Bestyrelsesmøde nr. 9, den 25. november 2019, kl. 
15.00                                       
Til stede: Ebbe, Anette, Henning, Jørn, Flemming, 
Peder og Ingelise, - dvs. alle var mødt. 

 

Inden mødet var der af formanden udsendt en dagsorden på 11 punkter. 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 8 

Referatet var allerede godkendt af bestyrelsen inden mødet via mails. 

Herefter fortsatte i første omgang mødet udenfor dagsordenen, idet Anette ønskede 
ordet: 
Anette, vores formand meddelte med vemod, at hun blev nødt til at trække sig fra 
formandsstolen med omgående virkning. Hun omdelte til hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem en kopi af sin opsigelse, hvori begrundelsen var skrevet. Hun fortalte, 
hvordan hun havde haft det den seneste tid i klubben, med alle de brokkerier om alt 
muligt, uagtet hvor lang tid hun og vi andre brugte på klubben. Det var efterhånden gået 
hende så meget på, at det gik ud over hendes hverdag og helbred. Hun meddelte 
samtidigt, at hun var meget glad for at arbejde i bestyrelsen med de personer vi nu var i 
den, og vi fungerede godt sammen i teamet. 
 
Den øvrige bestyrelse havde stor forståelse for hendes beslutning, og alle var enige om, 
at arbejdet i DVK under ingen omstændigheder må gå ud over helbredet. Desuden gav 
vi enstemmig udtryk for vores glæde for Anette som formand og for det hun havde 
udrettet.  
 
Herefter valgte Anette at forlade mødelokalet. Inden da havde hun afleveret det materiale 
hun havde derhjemme, herunder nøgler. Materialet overtog Ingelise og nøglerne fik 
Peder. 
 
Kortvarigt gav flere bestyrelsesmedlemmer udtryk for den samme holdning som Anette, 
og om det var det værd at side i bestyrelsen, herunder om vi skulle lave en kollektiv 
fratrædelse. 
Flemming foreslog at vi holdt en 5 minutters pause, hvorefter de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer skulle komme med deres mening i forlængelse af Anettes 
afgang og den måde hun var blevet behandlet på. Pausen skulle så anvendes til den 
enkeltes vurdering af situationen og at bestyrelsen derfor ikke handlede overilet. Hvert 
enkelt bestyrelsesmedlem skulle herefter komme med deres vurdering og beslutning. 
Konklusionen på de enkeltes indlæg blev, at vi fortsætter indtil generalforsamlingen. 

Herefter står det den enkelte frit om man vil fortsætte.  



Flemming forfatter et Nyhedsbrev omkring Anettes afgang. Peder laver et ”formanden 
har ordet” hvor han kopierer Anettes skriftlige opsigelse og begge dele sendes hurtigst ud 
til medlemmerne, så de har det inden petanque om onsdagen. Jørn kontaktede H.G. 
Jørgensen omkring Anettes fratrædelse om han var klar til at træde ind i bestyrelsen, - og 
det var han. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger: 
 
Formand: Ingelise Langenberg (ny) 
Næstformand: Ebbe F. Hansen(ny) 
Kasserer: Henning Simonsen 
Sekretær: Flemming Dalgas 
Bestyrelsesmedlem 1: H. G. Jørgensen(ny) 
Bestyrelsesmedlem 2: Jørn Jørgensen 
 
Herefter afsluttedes behandlingen omkring Anettes fratrædelse, selv om det påvirkede os 
alle meget ikke kun resten af mødet, men lang tid fremover. 
 
Samtlige punkter på dagsordenen til i dag blev skubbet frem til næste møde den 4. 
februar 2020 kl. 15 hos Flemming, dog blev enkelte akutte ting der ikke kunne vente ført 

frem: 
 

a) Æbleskiverne den 18.12, står Ebbe alene for, da vi alle er i Danmark i julen. Vi 
opfordrer de kommende onsdage, om der er nogen der kan hjælpe ham. Det er 
også sidste dag på banerne inden nytår. 

 
b) Finn ville alligevel ikke stå for fællesspisning om onsdagen. Peder udfærdiger 

nyhedsbrev omkring dette. 
 

c) Nytårsbilletter havde Peder sørget for. Disse blev overdraget til Henning, der 
sørger for refundering af usolgte billetter. 

 
d) Julefrokosten i La Marina er aflyst, da værten har mange personlige problemer.  

Men der er stadig mulighed for en almindelig søndagsbuffet til 19,75€.  Peder 
sørger for det nødvendige. 

 

e) Ingelise spurgte om der skal ske en vedtægtsændring i vores vedtægter, hvis man 
skal etablere rollen som Webmaster. (Konklusionen fik jeg ikke fat i, - beklager) 

 
f) Flemming sender afslag til Søren Brøns om tilskud til nye dartskiver. 

 

28. november 2019, Flemming Dalgas 


