
   

Marts 2020 månedsbrev 

  Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Lidt tanker om DVK. 

Jeg får jævnligt mail fra en butiks udviklings gruppe, i dag lød overskriften 

Kender du udtrykket – ”Hvis du ikke udvikler din forretning – er du under afvikling” 

Dette er gældende for alle forretninger hvor omkostningerne stiger, men salget 

stagnerer eller indtjeningen falder. 

Udvikler vi også DVK? Eller er vi i gang med at afvikle DVK? Dette væsentlige 

spørgsmål får vi et svar på når vi holder generalforsamling, hvad ønsker vore 

medlemmer af en ny bestyrelse, jeg er ikke i tvivl om min holdning, JA til udvikling. 

Vor formand har på sin rundtur til vore klubber mødt samme holdning, mange gode 

initiativer er fremlagt sammen med ønsker om en fremtid i vækst. Vi lytter, skriver 

ned og kan give stafetten videre til den nye bestyrelse.  

Bestyrelse for alle medlemmer. 

Vi skal på generalforsamlingen vælge 6 bestyrelses medlemmer, heldigvis er dette 

ikke noget problem da der har meldt sig mange kandidater, ligesom der kan komme 

flere på selve dagen. Afstemningen bliver skriftlig i år. At sidde i en bestyrelse kræver 

dog at man sidder der for alle medlemmer, ikke for en aktivitet eller gruppe man selv 

har valgt. Man skal kunne hilse på alle, lytte til alle, og hjælpe medlemmer, med 

deres spørgsmål og udfordringer. Og sidst men ikke mindst vil arbejdet i en 

bestyrelse kræve ens tid og tålmodighed, uden at man af den grund vil få ros.  

Bliver man valgt ind i en bestyrelse som vores er loyalitet og samarbejde en 

forudsætning, man skal være ærlig overfor hinanden, også selvom man ikke altid får 

sin vilje. 

Dette skylder vi vor klub. 

 

  



Velkommen til nye medlemmer.  

Vi byder velkommen til, Lene Pedersen, Erland Pedersen, Knud Nielsen, Marianne 

Laybourn, Kenny Laybourn, Birgit Gade, Bente Hesselberg, Per Hesselberg, Sandra 

Kremer og Børge Kirkegaard Hansen. Vi håber I falder godt til i vor klub, og tager del i 

vore forskellige aktiviteter som i kan se på websiden. 

Velkommen til nyt sponsor medlem. 

AB CARGO int. transport og flytteforretning v/Anders Bundgaard i Rødding, har meldt 

sig ind som sponsor. I vil snarest kunne se ham under flytteforretning. 

Det er vigtigt at vi bakker op om vore sponsorer, også de er med til at udvikle vor 

klub og bidrager på forskellig vis til vor økonomi. Husk at alle henvendelse til 

sponsorer om støtte til aktiviteter skal gå ind over bestyrelsen. 

Betaling af kontingent. 

Vor kasserer Henning har nu udsendt faktura på kontingent for 2020, ligesom der er 

trukket betaling for PBS hos dem der har tilmeldt sig. Skulle der være problemer med 

jeres PBS træk eller betaling til vore konti i Nykredit og Sabadell (Se under 

indmeldelse) så henvend jer til os i bestyrelsen, vi hjælper gerne så I får betalt inden 

generalforsamlingen. Der kan også betales kontant på petanque banen om onsdagen, 

så slipper man for evt. gebyrer. 

Har du stemme til at synge i kor? 

Vor formand Ingelise har fået en henvendelse fra Skandinaviske venner, der 

efterlyser nye medlemmer til deres kor. Kontakt Ingelise hvis nogen vil lægge stemme 

til deres kor. 

Formands besøg hos vore aktiviteter. 

Ingelise har været på en rundtur til de fleste af vore aktivitets klubber, og alle steder 

fået en god modtagelse og drøftelser om ønsker og mål for fremtiden. Dette vil hun 

medtage i bestyrelsens beretning, og give videre til drøftelser i den nye bestyrelse.  

Vi vil på næste bestyrelses møde vil komme med forslag om støtte til vore aktiviteter 

i det budget, der fremlægges i vort regnskab.  

 



 Nyhedsbrev og orientering. 

Der er udsendt et nyhedsbrev 1 - 2020 om kandidater til bestyrelse samt forslag til 

vedtægts ændringer. Vi vil i bestyrelsen følge op på yderligere forslag og 

henvendelser der måtte fremkomme, og sørge for orientering til vore medlemmer. 

Spisning efter general forsamling. 

Det er nu muligt at tilmelde sig til spisning efter general forsamling på vor web side 

klik på DET SKER tilmeld under arrangementer, hvor man også kan finde menu. Pris 

for medlemmer 5€ som opkræves på dagen 21. marts.  

Tilmeld inden den 15. marts på www.dvktorrevieja.com   

Husk: Kun 1 tilmelding pr. person. 

Har du glemt dit medlemsnummer så finder du det her.  

Adgangskode: DVK2020-1  

 

http://www.dvktorrevieja.com

