
Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2013  
v. Lise Søndergaard 
Til stede var: Knud Erik, Søren, Finn Br., Kirsten og Lise  
Finn St. var i Danmark  

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. december 2012 
2. Status på Forårs udflugten 
3. Fredagsspisning   
4. Generalforsamling - udvidelse af bestyrelsen med hvem?  
5.  Regnskab 
6. Henvendelse fra Michael Lerche Nygaard  
7. Næste møde 
8. Evt. 

 

Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. december 2012 blev godkendt  
     

Ad punkt 2. 14 deltagere mangler at tilmelde sig, men forventes at gøre det. 
  Søren sender en påmindelse en uges tid før fristen udløber. 
  Der er 12 på venteliste 

Vi har også bestilt en rejseforsikring hos busselskabet –  
Søren undersøger, hvad den dækker. 
Turer/programmet kører på skinner, bortset fra at tidspunkter skal tjekkes og entreer 
bestilles. Knud Erik og Jørn Frending tager sig af det. (Der er evt. en ombytning 
formiddag/eftermiddag d. 20.) 

 

Ad punkt 3. Der er 8 tilmeldte til fredagsspisning indtil nu (ekskl. bestyrelsen) 
Næste fredagsspisning bliver d. 22. februar på  
Restaurante Veni Vidi Vici i Torrevieja (med mindre Finn St. har andre planer)  

 

Ad punkt 4. Finn Bruun og Kaj Hansen foreslås, som nye medlemmer af bestyrelsen 
Mogens Andersen og Andreas Zachariassen foreslås, som nye suppleanter til bestyrelsen. 
Revisorer er fortsat Per Sørensen og Finn Holbæk 
Revisor suppleant er fortsat Alex Rasmussen 

 

Ad punkt 5.  Regnskabet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 
Der er afsat 1500 € til forbedringer til petanque – det kunne evt. blive til permanent 
overdækning ved vores container og evt. fliselægning ved containeren.  
Knud Erik vil, sammen med Jørn Frending, spørge kommunen om tilladelse. 
Vi beslutter, at vi skal tilbagebetale medlemmerne deres anparter. 
Vi vil foreslå kontingentet uændret og Søren vil prøve at tale med banken om at sætte 
opsparet kapital ind på en spærret konto, som giver nogle renter. 
Vi beslutter også at bruge penge på et arrangement i forbindelse med DVK’s 10 års 
fødselsdag i februar 2014. 
 

Ad punkt 6. Lise svarer Michael Lerche Nygaard  
 

Ad punkt 7. Næste møde tirsdag d. 19. februar 2013, kl. 14.30 hos Knud Erik  
(sidste frist for forslag til generalforsamlingen er d. 18.) 

 

Ad punkt 8. Lise får 200 € for køb af fotoapparat Canon Ixus 500 HS 
Søren retter henvendelse til Martin Davidsen og får ham evt. til at komme til  
Costa Blanca for at fortælle om formuebeskatning i Spanien.  



Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24. januar 2013 
v. Lise Søndergaard 
Til stede var: Knud Erik, Finn St., Søren, Finn Br., Kirsten og Lise  
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 
2. Informationsmøde ang. de spanske formue-skatteregler 
3. Salg på petanquebanen 
4. Næste møde tirsdag d. 19. februar 2013, kl. 14.30 hos ?  

(sidste frist for forslag til generalforsamlingen er d. 18.) 
5. Evt. –  

a. Status på Fredagsspisning 
b. Status på Forårs udflugten  

  

Ad punkt 1.  Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 blev godkendt 
 

Ad punkt 2. Søren har kontaktet Lars Hovmand Mikkelsen hos Zafo Law, som har indvilliget i at komme til 
et medlemsmøde i DVK og orientere os om de nye formue-skatteregler samt de nye kørekort-
regler i Spanien. Mødet er berammet til d. 7. februar 2013 kl. 10 i Orihuela Costa Resortet 
(hvor baren skal være åben for salg). Søren bestiller lokalet. 

 Lars Hovmand Mikkelsen har også tilbudt at orientere om arveregler/testamente og om 
noget med tilstandsrapport ved hushandel, men det bliver et separat møde på et andet 
tidspunkt – evt. sammen med NyKredit. 

   Lise og Søren laver ”invitation”, som gerne skal ud i løbet af week-end’en og i månedsbrevet. 
   

Ad punkt 3. Finn Bruun og Andreas Zachariassen har tilbudt at stå for indkøb og salg af drikkevarer om 
tirsdagen og onsdagen til petanque, men vil gerne have et møde med Knud Erik og Søren 
først – der aftales på mandag. 

 Knud Erik og Søren skal i forvejen til møde med svenskerne på mandag. 
  

Ad punkt 4. Næste møde tirsdag d. 19. februar 2013, kl. 14.30 hos Søren  
(sidste frist for forslag til generalforsamlingen er d. 18.) 

  

Ad punkt 5.  a. Der er 28 tilmeldte til månedsmiddag i januar. 
 Månedsmiddag i marts er på langfredag, så vi beslutter at aflyse den. 
  

 b. Madrid turen: 
 Busselskabet mangler at oplyse os om hvilket hotel vi skal bo på i Madrid. 
 I Toledo skal vi bo på ”Hotel Carlos V” 
 Hotellerne kan afbestilles op til 1 uge før uden betaling. 
  

1. dags frokost skal indtages i nærheden af Aranjuez – vi mangler eksakte sted og menu. 
2. dags frokost skal indtages på hotellet og fremskyndet til kl. 13 i stedet for kl. 14. efter 
frokost bliver vi hentet i bus og kørt til henholdsvis Bernabéu og Reina Sofia museet. 
3. dags frokost (efter Check ud af hotellet) Vi mangler sted og menu. 
4. dags frokost skal indtages på hotellet i Toledo – vi har menu forslag og vælger  
Menu nr.10: Tortilla og Svinekød m. orangesauce.  
På menu seddelen stå kun nævnt mineralvand, som drikkevare, men der skal være 1 glas vin, 
en øl eller en sodavand inkluderet også foruden vand.  
Søren og Knud Erik afklarer det med busselskabet, ligesom der skal sikres det samme ved de 
andre frokoster.      
Vi mangler også prisen for Jørn (i Granada var han gratis, da han er guide) 
Lise skriver i månedsbrevet, at der vil blive udsendt mere detaljeret program til turens 
deltagere og redigerer programmet, når de sidste detaljer er på plads. 
 

c. vi taler lidt om klubbens 10 års fd., som kunne holdes sammen med generalforsamlingen 
d.20/2 – 2014 med servering af tapas? 



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. februar 2013 
v. Lise Søndergaard 
Til stede var: Knud Erik, Finn St. Søren, Finn Br., Kaj, Kirsten og Lise  

  
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af Referat fra Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24. januar 2013 
2. Opfølgning på medlemsmødet d. 7. februar  
3. Generalforsamling   
4. Status på Forårs udflugten     
5.  Regnskab/økonomi   

Fordeling af overskud 
6. Status på fredagsmiddag 
7. Status på salg af drikkevarer til petanque 
 Vedligeholdelse af petanque-banerne  
 Rengøring af toiletter 
8. Henvendelse/forslag fra Hanne Larsen og Steen Pedersen 
9. Næste møde 
10. Evt.  
 
  
Ad punkt 1. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24. januar 2013 - Godkendt 
 

Ad punkt 2. Søren har talt med Lars Hovmand Mikkelsen, som har lovet at sende et ”fakta blad” om 
selvangivelse af formue i udlandet for residente – i stil med de andre fakta blade, han havde 
med til os. I skrivende stund er det kommet til gennemlæsning. Søren lægger det på 
hjemmesiden. 

 

Ad punkt 3. Knud Erik har skrevet bestyrelsens beretning. Der rettet et par småting, men den er ikke 
endelig. Der tilføjes bl.a., at vi vil betale anparter tilbage 

  Lise retter den til sidst inden den kommer i referatet og bliver lagt på hjemmesiden.   
  Drejebog er på plads. 

Der er indkommet forslag om ændring af petanque dage fra:  
Susanne og Johannes Bjørner 
Lisbeth og Preben Høwitsch 
Lone Rasmussen 
Margit og Leif Larsen 
Vi er enige om at vi er imod. 
Søren formulerer et modforslag til generalforsamlingen – i skrivende stund er det også 
kommet. 

 

Ad punkt 4. Ca. 12 dage før forårs udflugten får vi endelig besked om hotel og restauranter og så vil Lise 
omskrive programmet, så det passer   

 

Ad punkt 5.  Regnskab/økonomi – fint 
Søren lufter tanken om at fordele noget af overskuddet til de forskellige aktiviteter til f.eks. 
klubtrøjer el. l. og kun til medlemmer – man kunne på den måde måske også få ”ikke 
medlemmer”, som deltager, til at melde sig ind. Vi tænker over det. 
 
Vi drøfter også opsætning af ”pergola” og lægning af fliser og bliver enige om at Knud Erik, 
Kaj og Jørn Frending skal tage et møde med kommunen og søge om tilladelse til at gå i 
gang, i stedet for at vente på en måske ikke særlig pæn løsning fra kommunens side. 
Knud Erik og Kaj får status på kommunalt tiltag hos svenskerne først. 

 



Ad punkt 6. Fredagsmiddagen er blevet flyttet til Sunrise. Veni Vidi Vici har meddelt, at de lukker ned i 
nogle dage, da der er lukket for strømmen. Finn S finder på restaurant til april måned. 

 

Ad punkt 7. Salg af drikkevarer til petanque går fint for Finn Br. og Andreas. 
  Vi udnævner Kaj til bestyrelsens bane repræsentant (hvis han bliver valgt ind i bestyrelsen) 

Vedligeholdelse af petanque-banerne/arbejdsdag i mandags var ikke en succes – vi er ikke 
enige med svenskerne om hvordan det skal gøres og Søren vil meddele svenskerne, at vi 
ikke vil betale for udgifter i mandags, som ikke var aftalt.  
Søren vil arrangere møde med svenskerne ang. rengøring af toiletter – hvor Søren, Knud 
Erik og Kaj deltager 

 

Ad punkt 8. Lise svarer henvendelse/forslag fra Hanne Larsen og Steen Pedersen 
 

Ad punkt 9. Næste møde d. 23. april 2013 kl. 10 hos Finn S. 
 

Ad punkt 10. Kaj efterlyser en ukrudtsprøjte – vi har en, som er hos Jens Lundqvist 

  Lise opretter g-mails til Finn B. og Kaj efter generalforsamlingen. 
 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. marts 2013 
v. Lise Søndergaard 
Til stede var: Knud Erik, Finn St., Søren, Finn Br., Kaj, Kirsten og Lise  

 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 19. februar 2013 
2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2013  
3. Evaluering af Generalforsamlingen 
4. Status på udvalgs arbejdet ang. petanquedage  
5. Evaluering af Madrid-turen  
6. Kaffe og Kage til petanque/sommerferie?  
7. Fredagsmiddag i april 
8. Intro-materiale til nye medlemmer (Søren har velkomstbrev vi kan se på) 
9. Program for den kommende sæson 
10. Økonomi v. Søren 
11. Næste møde 
12. Evt. –  
 
Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. februar 2013 blev godkendt 
 
Ad punkt 2. Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2013 blev godkendt  
  De nye vedtægter blev underskrevet og opbevares hos Lise 
 
Ad punkt 3.  Alt i alt tilfredsstillende – den ene mikrofon virkede ikke til vores medlemsmøde og virkede 

stadig ikke til generalforsamlingen – kaffemaskinen var også stadig i ”udu”, men der var til 
gengæld sat varme på og udstyret var sat op. 

 
Ad punkt 4.  Det nedsatte udvalg bestod af Knud Erik og Kaj fra bestyrelsen, Lone 
Rasmussen og Svend Bak fra forslagsstillerne og HG Jørgensen og Finn Sommersted, som 
var for at bevare onsdags petanque.  
Der er holdt 1 møde. Udvalget konkluderede, at der ikke kan opnås enighed om placeringen 
af ”klub-petanque” dagen.  
Så resultatet er, at vi fastholder onsdag som klub-petanque dag.  

Lise skriver det i månedsbrevet.  
 
Ad punkt 5.  Vi synes selv det var en god tur – måske for mange museer? men alt klappede – alle var i 

bussen og på tjekpunkter til tiden. Det var en dygtig chauffør vi havde. (Guillermo hed han) 
Jørn kunne måske have fortalt lidt om, hvad vi så på vejen eller det kan måske uddelegeres 
til andre deltagere?  

 
Ad punkt 6. Kajs Grethe vil gerne være ferieafløser/sommer vikar og bage kage, når Else ikke er der. 

Andreas og Finn Br. vil på et tidspunkt starte med at lave grill arrangement 1 gang om 
måneden i forbindelse med onsdags petanque. Lise nævner det i månedsbrevet og beder 
folk om at holde øje med hjemmesiden. Det bliver med tilmelding enten onsdagen før eller 
på hjemmesiden, så det går til Finn Br.’s mail. 
Svenskerne har fået 2 solsejl af kommunen og vi tror ikke de bevilliger solsejl til os også, så 
Finn Br. laver tegning til overdækning, som vi kan søge kommunen om at sætte op for egen 
regning, ligesom vi gerne vil lægge fliser. 

 
 



 
Ad punkt 7.  Fredagsmiddag d. 26. april bliver i Torrevieja på restaurant La Casona (ved turistkontoret) 
  D. 24. maj bliver det i Benijófar på restaurant El Gusto 
  Juni bliver Sankt Hans på La Muelle i Torrevieja  

Lise sender opslag til Søren til hjemmesiden. 
 
Ad punkt 8.  Lise vil gerne lave en ny ”intro/velkomst-skrivelse”, men først efter påske. 
 
Ad punkt 9.  Vi beslutter at lægge efterårsudflugten torsdag d. 17. oktober og efterårsfesten  

d. 25. oktober 
 
Ad punkt 10. Vi havde 350 € i overskud på Madrid-turen 
 
Ad punkt 11. Næste møde d. 7. juni 2013 hos Finn Br. – Lise på Face-time og Kaj og Kirsten på Skype, da 

vi alle 3 er i DK 
 
Ad punkt 12. NuSkin er blevet VIP-medlemmer – de holder et Info-møde på restaurant nær Søren 

langfredag kl. 13. 
 
 Vi har nu 210 medlemmer tilmeldt PBS 

 
 

 
 
 
 
 
 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. juni 2013 
v. Lise Søndergaard 
Til stede var: Knud Erik, Finn St., Søren, Finn Br.,  
Kaj var forhindret, Kirsten skulle have været på Skype, men havde en dårlig 
internetforbindelse og Lise var med på FaceTime 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23. marts 2013 
2. Status på overdækning m.m. ved petanque banerne 
3. Petanque spil om fredagen, hvor udbredt er det? 
4. Efterårstur (torsdag d. 17. oktober) 
5. Efterårsfest (fredag d. 25. oktober) 
6. Økonomi v. Søren 
7. Næste møde 
8. Evt. –  

 
Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. marts 2013.  

Overskuddet fra Madrid-turen blev rettet til 218 € og referatet blev derefter godkendt. 
 

Ad punkt 2. Knud Erik og Jørn Fr. har været på kommunen og har talt med øverste myndighed. 
En evt. overdækning skal let kunne tages ned, så en mulig løsning er enten markiser 
igen eller stativ med noget folde/udtræks overdækning eller blot parasoller.  
Der gås i tænkeboks. 
 

Ad punkt 3. Finn Br. kører jævnligt forbi og mener der nok er 6 – 8 – 10 stykker, som spiller om 
fredagen. Vi har fra kommunens side hele tiden fået at vide, at alle må spille på 
banerne, så vi har ikke noget imod, at der er medlemmer, som spiller om fredagen, men 
vi har noget imod at de, som spiller opfordrer andre til at spille om fredagen i stedet for 
om onsdagen. Det betragter vi som modarbejdelse af klubben og så vil vi gøre 
opmærksomt på det. 

 
Ad punkt 4. Knud Erik foreslår at vores efterårs tur går til en by i nærheden af Albacete, hvor man 

skal igennem et hul i en klippe, for at komme ind i byen.  
 Knud Erik foreslår ligeledes at forårs turen går til Sevilla og Cadiz med 3 overnatninger. 
 Knud Erik tager måske en prøver tur derop, ligesom han taler med Jørn Fr. om begge 

ture. 
 
Ad punkt 5. Lise booker Portico Mar, når hun er i ES i juli 
 
Ad punkt 6. Søren orienterer – Vi har pt. et overskud på 2900 € 

Vi har ca. 354 medlemmer, hvilket er 9 færre end ved udgangen af 2012. Det hører med 
at der blev slettet 18 medl. pr. 1. april p.gr.af manglende betaling af kontingent. 

  
Ad punkt 7. Næste møde bliver d. 27. sept. 2013 kl. 10 hos Knud Erik 
 
Ad punkt 8. Finn St. foreslår, at vi opfordrer de forskellige udvalg (kortspil, stavgang, tennis) til at 

tage nogle billeder en gang i mellem, så der kan byttes ud på hjemmesiden og så alting 
ikke kun er petanque. Måske det kunne animere ikke medlemmer, som deltager, til at 
melde sig ind i DVK 
Søren nævnte også, at vi måske skulle lave nogle fællesmøder udvalgene imellem? 
Vi talte om at lægge næste års generalforsamling på 10-års dagen og lave lidt festivitas 
evt. med et par musikanter. Man må gerne komme med ideer. 



Lise laver et ekstra månedsbrev og annoncerer at vi fremover har grill-arrangementer 
samtidig med kaffe-kage dagene. Første gang d. 19. juni 2013 
Finn Bruun sender ”menuen” til Søren, så den kan komme på hjemmesiden. 
Der er i skrivende stund kun 16 tilmeldte til Sankt Hans – Finn St. sender listen til Lise, 
som deltager. 



    Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. september 2013 v. Lise Søndergaard 
    Til stede var: Knud Erik, Finn S., Søren, Kaj og Lise 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. juni 2013 
2. Opfølgning på referatet fra d. 7. juni - punkt 8. 
3. Opfølgning på aktiviteter i klub-regi, samt ”velkomst-brev”  
4. Status på efterårs tur (torsdag d. 17. oktober) 
5. Status på efterårs fest (fredag d. 25. oktober) 
6. Status på sommeren på petanque banerne og planerne fremover 
7. Økonomi v. Søren 
8. Næste møde  
9. Evt. –  

 
 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. juni 2013 – Godkendt 
 
2. Petanque er og bliver klubbens omdrejnings-punkt i henhold til 3. punkt i vedtægternes § 4.  

Men derfor skal vi stadig også gøre opmærksom på andre aktiviteter.    
    

Lise vil bl.a. gerne have billeder fra kortspil (har fået fra tennis) 
  

Kaj fortæller, at der er ved at være styr på de tennisspillere, som ikke er medlemmer af DVK. 
 
Knud Erik foreslår at vi inviterer de forskellige udvalg til et fælles møde med henblik på 
”Brainstorming” ang. 10 års fødselsdags arrangement, som holdes sammen med 
generalforsamlingen – vi sagde i dag d.10. februar, men den stiftende generalforsamling var 
d.20. februar 2004 
Vi talte i dag om et arrangement med generalforsamling kl. 13 og efterfølgende ”fødselsdags 
reception” evt. med Tapas og drikke af forskellig art, men andre kan jo have bedre ideer! 
 

3. Vi gennemgår aktivitetslisten og retter til og Lise renskriver og sender til korrektur-læsning. 
  

 Vi kommer til at tale om Signe ”sygepl.” og VIP medlemskab og Lise kontakter hende 
desangående. 
Søren lover på intern side at oplyse, når der kommer nye medlemmer både ordinære og VIP. 

 
4. Der er pt. 19 tilmeldte på efterårs turen d. 17. oktober – vores smertegrænse er ca. 40.  

Lise opfordrer til tilmelding i månedsbrevet – Søren finder ud af hvornår busselskabet, skal 
have besked = vores ”deadline” og meddeler Lise. 

 
5. Efterårsfesten d. 25. oktober er bestilt – menu prisen er 17,05 € inkl. 10 % rabat. 
 Vi betaler for dem, som bestiller dyrere kød, men folk skal selv betale for ekstra vin og Brandy. 
 Der er pt. 77 tilmeldte – restauranten fik besked da vi passerede 70. 
   
6. Vi har fået 1 hold mere til at spille turnerings petanque, som sandsynligvis kommer til at hedde 

”Danish red and white” – Søren nævner, at man vil prøve at lave en turnering de 4 hold 
imellem for træningens skyld. 

 
  



  
Grill dagene har været succes.  

 Vi beslutter, at grill dagene skal følge sommertid til næste år, men med sommerferie i Café 
funktionen i hele august måned. (der grilles også oktober i år, men det er sidste gang) 

 Andreas og Finn vil i øvrigt grille pølser hver onsdag til salg i pausen mellem spillene. 
 Månedsmiddagene starter i januar og slutter i april (så grill dagene starter i maj), ligesom vi 

sløjfer Sankt Hans arrangementet, da fyrværkeriet er sparet bort.  
 Søren taler med Andreas, på mandag, om en bedre måde at administrere tilmelding til grill 

arrangementer på. 
 
7. Vi har pt. 366 medlemmer, som er flere end ved årets start. 
 Vi har et overskud på 2229 € og Café virksomheden havde et overskud på ca. 200 € i sept. 
 
8. Næste møde bliver fredag d. 8. november kl. 10 hos Søren 
 
9. Forårsturen er Knud Erik og Jørn Frending i gang med – den går til Sevilla med 3 overnatninger 

og måske Cadíz eller Porto (var det korrekt?) – eller Gibraltar, hvis problemerne ved 
grænseovergangen er løst dernede til den tid. 

 
 Søren sletter Signe Sylvest’s indlæg under synspunkter. 

 


