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Vi danskere har igennem den seneste tid skulle tage stilling til et politisk valg, snart 
kommer endnu et valg nogenlunde i samme genre. Her skal vi hver især tage stilling 
til politiske spørgsmål, som vi individuelt har et standpunkt til.  

Vi drukner i tal og meninger, men indimellem kommer der nye ord som f.eks. klima 
tosser som for en stund kan få smilene op. Jeg husker vores dronning sagde engang 
ordet ”dumsmarte”, det var i 1984.  Sådan har vi sikkert alle noget vi husker fra den 
politiske verden, som måske kan få smilende op.  
I øvrigt i det netop afsluttede lokalvalg blev Gitte Lund Thomsen (bankdamen og tidl. 
Restaurant Danmark)) valgt ind. 

  
Men igennem livet har vi også måtte tage mange andre valg, valg som vi er 
superglade for, eller som vi helst ville være foruden.  
Valg som i dag gør at mange af os f.eks. har børn, børnebørn, oldebørn, holder sølv 
og guldbryllup og vi tillader os det vi gør. Hvad det end måtte være, er der uden tvivl 
noget vi kan være stolte af, og se tilbage på med et smil. 

  
Et af de valg er netop at man har fået bolig i Spanien. En beslutning man har 
foretaget f.eks. fordi det spanske klima lige netop er noget for en.  For mange er det 
en meget stor beslutning i livet. 
Når man så har fået bolig i Spanien og endda til vores lille plet og så derudover 
vælger at blive medlem af DVK, så har klubben noget at leve op til.  
Vi er over 500 medlemmer i klubben og har utrolig mange aktiviteter, og ideerne 
stopper sikkert ikke her. Det må få enhver formand inde til at smile. 
Der er mange frivillige der hjælper til i de enkelte afdelinger og i hverdagen, hvilket 
vi i bestyrelsen er utrolig taknemmelige for. Dejligt at se, så mange bidrager, med 
det de kan. 

  
Sammen er vi bedst, til glæde for os alle sammen. 
  



Velkommen til nye medlemmer. 
Vi byder - Jan Nielsen, Kirsten Nielsen, Trine Pilgren og Bo Mouritzen - velkommen i 
vor klub. Dette betyder at vi nu er over 500 medlemmer efter betalingsfrist for 
kontingent er slut. Der vil fremover med velkomstbrev blive vedlagt introduktion til 
vor webside. 
 

Fællesspisning i maj på Cafe Nordic. 
 

Denne måned besøgte vi vort VIP 
medlem Cafe Nordic, hvor Karin 
serverede en rigtig dansk menu som 
rejecoctail eller graved laks til forret 
og hamburgryg eller hakkebøf som 
hovedret. Vi var kun 18 personer, og 
benyttede lejligheden til at afprøve 
bordkort, dette så nye medlemmer 
ikke kom til at sidde for sig selv. En 
succes. 

 

Wine horse festival i Caravacca. 
 

Vi var 15 personer afsted med Euro 
Tour Guide i bus til denne by og 
oplevede igen en godt tilrettelagt tur 
med bykort og anvisninger så vi ikke 
kunne blive væk. Det var en by hvor 
alle deltog, festligt påklædt og 
fremvisning af 54 heste der var pyntet 
på alle måder. Den store finale var et 
løb op ad bakke med 4 mand der 
skulle holde fast på en hest i fuldt løb. 

 

  



Så er der lagt låg på. 
Gennem lang tid har vi haft problemer 
med vort tag på container, det 
regnede ned. 
Vore trofaste medlemmer Finn Bruun 
og Alex Kristiansen tog efter lang tid 
snak initiativet og afsatte en dag til 
reparation med afdækning og tagpap, 
hvilket tydeligt kunne ses på knæene. 
En stor tak til jer for dette, det er 

sådan en hjælp vi andre efterlyser når vi erkender for mange tommelfingre.  
Også vor formand Anette har sammen med Doris og Lotte været ude med 
skuffejernet og fjernet ukrudt ved banerne.  
 
Møde mellem DVK og SK = Svenske Klubben, om petanque baner. 
Efter flere forsøg er det nu endeligt lykkedes for Anette og Ingelise at få en aftale 
med svenskerne om vores fælles brug af petanque banerne. 
Mødet blev afholdt på banerne i San Luis i en god stemning og vi nåede frem til: 
 
Udarbejdelse af skema for hvilke dage de forskellige klubber bruger baner. Hvis der 
er et ønske om at bruge banerne på andre tider henvender vi os til SK i god tid før, 
og de vil tage hensyn dertil og vise versa. Skemaet vil blive hængt op i vor container. 
Der blev også lavet aftaler mht. toiletbygningen, glasskabet med information, bane 
pleje og endelig bekæmper SK processionslarverne på området. 
 
Dart Klub – der er sket en reorganisering. 
Den debat der har været internt i vor dart klub, har afstedkommet en reorganisering 
af klubben med ny formand Søren Brøns.  Vi begynder nu på en frisk start med 
nedskrevne regler om deltagelse i arbejdet for klubben, udtaler formanden. 
Nye medlemmer er velkomne vi har dejlige forhold med spil på 3 skiver og masser af 
hygge og godt samvær. Besøg os på websiden. Se også vore reklamer på facebook. 
 

DVK og FACEBOOK. 
Dette forkætrede medie på godt og mindre godt er blevet et moderne medie, som 
mange også af vore medlemmer ikke kan undvære i dagligdagen. 
Vort medlem Carsten Heintzelmann har gjort et stort arbejde med opstarten og 
regler for benyttelse. Vi hører gerne jeres indmeldinger om adgang og indhold. Vor 
primære opgave er, at hjælpe vore medlemmer hernede, men også andre danskere 
på Costa Blanca kan drage nytte af indlæg, og derefter melde sig ind i vor klub. 



 
Responstid for spørgsmål til DVK’s  bestyrelse. 
Vor bestyrelse er mange gange spredt over flere lande, og er derfor ikke i daglig 
kontakt med hinanden. Vi har vor kodeks om gensidig information, hvilket vi beder 
medlemmerne respektere. Vi har fremover indført 5 dages frist for svar til 
medlemmer på spørgsmål, ligesom vi i vort svar kan henvise spørgsmål til 
behandling under næste bestyrelses møde. 
 
Kalender for andet halvår. 
Denne kalender der ligger på hjemmesiden under ”Det sker” er under udarbejdelse 
og vil foreligge senest uge 25. Opdateret ugekalender ligger ligeledes her. 
 
Ferielukning i DVK 
Sergio holder ferie i juli og august måned. Sidste spilledag onsdag den 26. juni, vi 
åbner igen onsdag den 4. september. 
Det vil dog være muligt at benytte petanque banerne til spil indenfor vor sædvanlige 
spilletid. Idet omfang der vil være et bestyrelses medlem tilstede med nøgler til 
containere kan vi åbne disse for borde og stole, samt udlån af kugler til gæster. 
 
Hotel La Laguna i Quesada – nyt VIP medlem. 
Bestyrelsens kontakt med dette hotel, er et VIP medlemskab der giver fremtidige 
rabatter til vore medlemmer. Når man viser sit medlemskort med nummer, kan man 
få 10% rabat på leje af værelser. 5% på behandlinger i SPA (dog ikke køb af 
produkter og frisør). I restauranten 5% på menu del dia og la carte. 
 
Spis dig mere end mæt. 
Fællesspisning den 12. juni sker på hotel La Laguna til 20€ per person. 
Glæd jer, jeg har prøvespist menu, det var overvældende. Læs kunne ikke spise op. 
Hvem tager udfordringen op. 
 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 
 

 


