
         Formanden har ordet.   

Kære alle medlemmer 

Snart 8 måneder er gået, hvor jeg har bestridt tillidsposten som formand for Danske Venners Klub i 
Torrevieja.  

Jeg har nydt, at jeg har lært mange flere dejlige og rare mennesker nærmere at kende. Ligeledes 
har samarbejdet med de andre bestyrelsesmedlemmer været en fornøjelse. Ikke kun ved 
bestyrelsesmøderne, men også ved det praktiske arbejde ved arrangementerne og de mange 
mailkorrespondancer om små og store problemer.  Hvad der har overrasket mig meget er, at det 
ikke er unormalt for hvert bestyrelsesmedlem at bruge op til 15 timer ugentligt i arbejdet for at få 
en bedre klub. Det ville sikkert være OK, hvis tiden skulle bruges til at igangsætte nye konstruktive 
tiltag. Der er desværre brugt meget tid på at behandle mishagsytringer og brok fra medlemmer. 
Som for eksempel: 

Mortens aften arrangementet, hvor nogle mente, at det var helt uacceptabelt, at vi arrangerede 
dette populære arrangement, når der kun var plads til ca. 40 deltagere. Som der blev påpeget er 
det jo vigtigt med sociale arrangementer uden for petanquebanerne. Vi tog kritikken til os og der 
blev lavet en Mortens aften version 2, hvortil der akkurat lige var tilmeldinger nok. Det, der så kan 
undre mig, er, at der til det sociale arrangement ”Efterårsfesten” kun kom 33, hvor der var plads til 
70 deltagere. 

Med de mange arbejdstimer taget i betragtning er det vel ikke så underligt, at man synes at éns 
omkostninger i forbindelse udførelse af arbejdet, som f.eks. benzin, blev dækket af klubben. Det var 
der bestemt ikke enighed i blandt nogen medlemmer.  

Samme medlemmer mente samtidig, at klubben skal betale for materiellet til en aktivitet.  

Det kan også undre at de samme medlemmer ikke løfter bare ét øjenbryn over, at klubben bruger 
1/3 af kontingentet til at få båret medlemmers stole ud og ind af containeren hver onsdag.  

Derudover skal bestyrelsen så lægge øre til, at den ikke har sørget for at der altid er stillet telte op; 
der skal være en bestemt læskedrik i køletaskerne; senneppen til pølserne er forkert; der skal være 
alkoholfri cognac til kaffe/kage dag osv., osv. 

Husk på medlemskontingentet beløber sig kun til 20 € årligt en brøkdel, hvad andre danske klubber 
på den spanske kyst betaler. 

Jeg har gjort regnebrættet med plusser og minusser ved at være i bestyrelsen i DVK op og kommet 
til den konklusion, at jeg ikke længere kan forsvare over for mig selv og mit liv at bruge så mange 
timer med så mange ærgrelser over brokkerier på dette frivillige arbejde i en venskabsklub. 

Derfor fratræder jeg som bestyrelsesmedlem og dermed ophører med at være formand for Danske 
Venners Klub i Torrevieja med øjeblikkelig virkning. 

Tak for ordet  

Anette Dehlendorff Christensen, Tidligere formand i DVK 


