
 
                    Bestyrelsesmøde 8, den 28. oktober 2019, kl. 15.00                                       

Til stede: Ebbe, Anette, Henning, Jørn, Flemming og 
Peder. 
Fraværende: Ingelise 

 
 

Der var inden mødet udsendt dagsorden til bestyrelsen 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat nr. 7. 

Godkendt 

 

2) Opfølgning fra sidste møde: 

FB,- Ebbe forfatter et nyhedsbrev som lovet i månedsbrevet. Her vil det 
igen blive pointeret, at ingen i bestyrelsen kommunikerer på FB. FB fortsæt-
ter indtil videre med ønsket om at det vil blive brugt i de intentioner der var 
meningen, nemlig at de enkelte medlemmer kommer med deres mening 
om gode oplevelser, gode ideer, specielle ønsker mv, som vi alle kan have 
fornøjelse af, og altså ikke en dialog med bestyrelsen. Her bruger man 
hjemmesiden som altid, eller skriver en mail til bestyrelsen. Der er 2 med-
lemmer der er administratorer, med supplerende hjælp af Carsten H.  
 
”kørepenge” – I sidste beslutningsreferat skrev vi ”kørepenge” til bestyrel-
sen.  Ved forespørgsel hos en skatteadministrator har vi fundet et sådant 
forslag umuligt og omkostningskrævende at administrere.  
Med vores store medlemstal, samt vores aktivitetsniveau har alle bestyrel-
sesmedlemmer i dag udgifter, som de ikke får dækning for, herunder kørsel 
for indgåelse af aftaler.  
I takt med at der bliver stillet større og større krav til de enkelte bestyrelses-
medlemmer, finder vi ikke det er rimeligt at bestyrelsen skal betale for at 
sidde i bestyrelsen. 



Rimelige omkostninger er således godkendt i bestyrelsesarbejdet, der jo er 
ulønnet arbejde, hvor hvert enkelt medlem i dette ”efterår” i snit bruger mere 
end 10 timer ugentligt. 
 

3) Opdatering af økonomi 
 
Regnskabet opdateres ugentligt, så vi alle i det nye system kan følge det.  
Der skal ske nogle omposteringer og Peder og Henning sætter sig sam-
men for at udnytte systemet endnu bedre. Flemming skriver i månedsbre-
vet, at der kun er 116 medlemmer der er på PBS ordning for kontingentbe-
taling.  Det vil hjælpe os meget, hvis man tilmelder sig inden 1. december 
2019. Tilmelding kan ske på hjemmesiden. 
 

4) Arbejdsopgaver 
 
Der er kommet mange arbejdsopgaver i hverdagen, og disse er fordelt på 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer som primære og sekundære, så ikke 
alle har de samme ansvarsområder. Det har de jo heller ikke på et fodbold-
hold.  
Peder tilretter de skemaer der er lavet, og lægger dem på bestyrelsens 
hjemmeside.  
Webmaster kunne godt tænke sig at der var flere der havde interesse i at 
supplere ham i det arbejde han har. I første omgang slår vi det op i må-
nedsbrevet. Ellers kunne en ekstern hjælper være relevant. 
 

5) Mortensaftener. 
 
Der er nu etableret 2 mortensaftner, idet den første blev overtegnet på re-
kordtid. Kravet er imidlertid, at der som minimum kommer 25 hver aften. 
Idet den første blev fyldt op med 38 og der på mødedagen var 21 den an-
den aften, ser det ud til at vi nærmer os til at kunne gennemføre to mortens-
aftner iår, hvilket er en succes for klubben. 
 
  



6) Fællesspisning 
 
Da der er ikke mindre end to mortensaftner, er der ikke af bestyrelsen ar-
rangeret fællesspisning i november. Alle har imidlertid mulighed for at til-
melde sig fællesspisning som arrangeret af Finn og Alex hver onsdag. Man 
skal dog huske at tilmelde sig inden spillet starter, da der skal bestilles 
borde. 
 

7) Sponsorkontingent 
 
Punktet blev taget af dagsordenen, og flyttes til næste møde. 
 

8) Drejebog udfærdiget omkring grisefest. 
 
Ingelise havde lavet en drejebog omkring arbejdet, forhandlinger, indkøb 
mv. omkring grisefesten. Denne blev godkendt.  
Som det tidligere er besluttet bliver der fremadrettet lavet en drejebog om 
de forskellige tiltag, som så de fremtidige bestyrelser kan nyde glæde af/ju-
stere lidt i.  
 

9) Julefrokost 

Lokaler er bestilt, er opslået på klubbens hjemmesiden og deadline 
16.11.2019.  

Nyt tiltag, som vi håber klubbens medlemmer vil tage godt imod, om en 
ægte dansk julefrokost. Vi har noteret os for 25 pladser, og der er stadig le-
dige pladser. 

 

10) Nytårskoncert 

 

Går planmæssigt. Vi har bestilt 50 billetter. Er ligeledes på hjemmesiden. 
Peder administrerer ordningen. 

 

  



11) Eventuelt 

 

Ebbe ønskede input til den fælles kalender i klubben på hjemmesiden til det 
kommende år. 

 

Generalforsamlingen blev foreløbig fastsat til den 21.3 kl. 15-18, spisning kl. 
19. Der undersøges muligheder, priser m.v. for ca. 135 personer. Tilmelding 
til spisning. 

 

Idet Jørn har planer om at være mere og mere i Danmark og Kurt P. har 
solgt sit hus har HG Jørgensen sagt ja til at hjælpe med pølserne om ons-
dagen.  

Det er også HG der tager flasker med hjem til genbrug. 

 

De seneste måneder har bestyrelsen givet en kold drink til de hjælpere der 
kom og hjalp med at sætte telte op, ligesom bibliotekaren har fået en vand 
når hun kom til den varme container. Denne ordning kan på det forelig-
gende ikke godkendes fremadrettet, men det står ethvert bestyrelsesmed-
lem frit at betale for de enkelte hjælperes drinks.  

 

Der har været holdt møde med Euro Tour Guides, som også er sponsor for 
DVK. Begge parter var interesseret i den fremtidige strategi, herunder om 
begge parter havde nogle ønsker f.eks. dansk tale på udflugter. Firmaet er 
MEGET positive for den danske klub, men det ligger fast at der ingen ture 
er på dansk. Idet bestyrelsen har erfaring med, at der er meget lille tilslut-
ning til de arrangementer der er lavet, herunder er flere blevet annulleret, 
blev resultatet, at bestyrelsen bakker op om ETG,s hjemmeside, der er nem 
og overskuelig med et utal af tilbud til fornuftige priser. De to engelsktalende 
ejere er altid imødekommende og flinke. 

 



Der har været nogle rygter blandt medlemmerne, som er svære at hånd-
tere, og bestyrelsen kan ikke gøre andet end at undersøge, hvem der spre-
der disse rygter. Det er en lidt træls opgave, som vi bruger umådelig megen 
tid på, idet ofte er disse rygter komplet usande eller fejlfortolkede oplysnin-
ger, som især nye medlemmer er uforstående overfor. Som altid er det be-
styrelsens pligt at holde kortene tæt i bestyrelsesarbejdet og er det enkelte 
medlem i tvivl om rigtigheden, så kontakt et bestyrelsesmedlem på hjem-
mesiden og ikke på Facebook, -se ovenfor.  

 

Vi har en bestyrelsesbeslutning om, at bliver der ikke svaret på en mail m.v. 
indenfor 2 dage, så er det accepteret. Denne regel justeres, således at 
kommer der et direkte spørgsmål ”hvad synes du/i” imellem bestyrelses-
medlemmerne, så forventer man at få et svar, og ikke et ”stiltiende accept”. 
Dette blev godkendt.  

 

DVK har holdt møde med Torrevieja Kommune, omkring klubbens status, 
idet vi intet har hørt omkring de indberetninger der er sket. Det er ofte sket at 
medarbejdere er flyttet, telefonnummeret er overtaget af andre, og et lokal-
valg flytter mange personer. I forlængelse af dette spørgsmål, hvordan det 
går med klubbens ansøgning om el, samt klubbens muligheder for lokaler 
eventuelt andet domicil. Det nye byrådsmedlem for internationale forhold i 
Torrevieja Kommune ”tog handsken op”, og vi venter således på resultatet 
af disse undersøgelser. 

Byrådsmedlemmet vil gerne hjælpe individuelt de enkelte medlemmer, hvis 
det er muligt med kommunale opgaver. 

 

DVK undersøger mulighederne for MobilePay til klubbens spanske bank, 
Sabadell. 

 

Ud over ovennævnte tiltag med Torrevieja Kommune, undersøger klubben 
selv i øjeblikket to muligheder for leje, herunder til mulige andre aktiviteter.  

 

 



Næste og sidste møde i år: 

25-11-2019 kl. 15.00 

 

                           31. oktober 2019 

Flemming Dalgas 

 
 


