
 
                    Beslutningsreferat nr. 4, den 24. april 2019, kl. 13.30                                       

Til stede: Ebbe, Henning, Jørn, Ingelise, Ebbe og 
Anette. 
Peder og Flemming har meldt afbud. 

 
 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat nr. 3: 

Godkendt 

 

 
2. Opfølgning fra sidste møde 

Petanqueområdet:  
Bestyrelsen undersøger mulighederne for opbevaring og afkøling af 
drikkevarerne. 
Bestyrelsen henvender sig til medlemmerne om hjælp til at arbejde på 
petanquebanerne før og efter onsdagssammenkomst. 
Gratis pølse og øl på kaffe/kagedage bliver erstattet af kaffe, kage og en brandy. 
Vi vil opfordre medlemmer til at bage og/eller vaske krusene af, så det ikke er de 
samme personer, der skal stå for det hver gang.  
Ebbe kontakter VIP medlemmer og hører om de er interesserede i at få 
sponsorskilte op på baner og containere. Naturligvis mod betaling, og at de selv 
afholder udgifterne til fremstilling af skiltene. 
Jørn får fat i Finn og Alex med hensyn til permanent reparation af hullet i 
containerens tag. 
 

3. Fordeling af arbejdsopgaver og gennemgang af jobbeskrivelser. 
 

Nogle havde udfyldt arbejdsopgaver efter Ebbes fine skema andre havde i mere 
fri tekst udfærdiget én. Sammen fandt vi flere opgaver der skulle fordeles. Alt 



dette skrives i skemaet og mailes til Peder inden næste bestyrelsesmøde. 
Derefter kan alle medlemmer blive orienteret om, hvem der står for hvad. 
 

4. Den svenske klub på petanquebanerne. 
Ingelise og Anette møde Gunnar Svedbro, der er repræsentant for den svenske 
klub torsdag d. 25. april 2019. De tager de punkter op som Flemming tidligere 
har skrevet om. 
 

5. Euro Tour Guide. 
Vi forsøger at arrangere en tur til Reus/Taragona d. 11. november. Klubben har 
et udestående med Euro Tour Guide af depositum til hotel for en aflyst tur. Dette 
kunne blive elimineret, hvis der er nok tilmeldinger til turen i november. 
Ved fremtidige ture vil klubben støtte op om turene, men tilmeldingen bliver 
direkte til Euro Tour Guide. 
Ebbe vil i fremtiden prøve at få et udskrift af Jessicas noter til de enkelte ture, 
hvorefter de kan blive oversat og gives til de deltagere, som ønsker det. 
Det blev aftalt, at Ebbe står som den primære kontakt til Euro Tour Guide og 
Anette som den sekundære. 
 

6. Møde med aktivitetsledere. 
Formanden sender straks invitation til et møde, som afholdes i junimåned. 
 

7. Database  
Ingelise havde modtaget et oplæg fra Poul-Erik Ullits, hvor medlemmer kan 
anbefale håndværkere m.m. i området i en Database. En god idé, men kommer i 
konflikt med vore aftaler med VIP medlemmerne. Facebook se næste punkt kan 
måske give en platform for denne aktivitet. 
 

8. Facebook 
Det blev besluttet, at vi opretter en Facebookgruppe” Danske Venner s Klub 
Torrevieja”, for at får endnu en platform at reklamere for klubben. Det er en lukket 
gruppe og Carsten Heintzelmann og Ebbe Foged Hansen er administratorer. 
 

9. Fællesspisning i maj. 
Foregår 8. maj på Nordic Cafe og Brasserie 
 

10.  Jazzkoncert 
Jazzorkestret Gyldenløwe Brygge giver koncert under titlen ”New Orleans Jazz 
Celebration” lørdag d. 19. oktober 2019 kl., 18:00. Vi skal finde egnede lokaler til 
200 personer, stå for invitationer og bespisning. Ebbe er tovholder i den aktivitet.  
 



11.  Klubbens adresse. 
På grund af ny formand ændres klubbens adresse til følgende: 
Urb. Montegolf Fase VII número 37 
c/ Paraguay 
03189 Orihuela Costa 
 

 

Næste møde: 

29. maj 2019 kl. 13.30 

 

28. april 2019, Anette Dehlendorff Christensen 

 


