
 

Januar 2021 månedsbrev                                      

Skrevet af Ingelise og Ebbe 

Formanden har ordet 
 
Kære medlemmer, 
 
Vi er startet godt på det nye år. Bestyrelsen har bl.a. haft travlt med at udsende faktura, der har hos 
nogen indsneget sig en lille fejl som nu er rettet. Vi håber meget på jeres forståelse under 
hensyntagen til den situation vi står i. 
 
Årsregnskabet er klar til underskrift, samt revision. Vi er også her udfordret, da det hele skal foregå 
digitalt og over videomøder.  
 
Bestyrelsen forsøger hele tiden at håndtere de daglige opdateringer der udkommer omkring 
COVID-19 situationen. Vi informerer medlemmerne, så snart det er nødvendigt også omkring DVK. 
Det har vi for øvrigt fået anerkendelse for fra flere medlemmer. 
 
Vi har på nuværende tidspunkt en lille medlemsnedgang. Det er primært medlemmer der er flyttet 
hjem til Danmark. 2 medlemmer har meldt sig ud, grundet bestyrelsens håndtering af COVID-19 
situationen. Derudover er flere medlemmer afgået ved døden i 2020. 
 
Vi har fået 7 nye medlemmer – velkommen til:  
John Filipsen 
Ingelise Guldsteen 
Nils Heltborg Andersen 
Chanel Heltborg 
Ina-Marie Berthelsen 
Alan Berthelsen 
Christian Boesen 
 
Vi har i skrivende stund 435 medlemmer. 
 
Her i januar, har vi modtaget en mail fra et medlem med forslag om en evt. åben Facebook gruppe 
for DVK ’smedlemmer og bestyrelsen. Gruppen kunne bruges til at få nyheds feed ud bl.a. vedr. 
restriktioner, som ændrer sig hurtigt for tiden.  
 
Derudover kunne gruppen bruges til spørgsmål fra medlemmerne, da vores medlem bl.a. synes det 
ofte er en envejskommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne. 
 
Der findes en Facebook side som et medlem har oprettet. Denne gruppe er lukket og bestyrelsen er 
ikke en del der. Derudover har Dart og Nørklerne en Facebook gruppe.  
 



Lige p.t. er der ikke en flertalstilslutning i bestyrelsen for at komme på Facebook. Det kan der 
selvfølgelig arbejdes på i fremtiden evt. når den næste bestyrelse træder til. 
 
Bestyrelsen længes efter at kunne mødes fysisk i fremtiden, det gør det hele meget nemmere for 
alle parter. 
 
Nu længes vi alle efter et mere åbent samfund i Europa, så vi kan mødes og hygge os. 
 
Pas godt på jer selv derude. 
 
Ingelise Langenberg 
 
Skik følge eller land fly…… 
Denne talemåde ville vi selvfølgelig efterleve i Spanien i forbindelse med 
nytåret. Vi købte to små runde pakninger med 12 druer, sad parat ved årsskiftet 
og spiste hver en pakke druer i takt med rådhus uret i København. Hvordan var 
så denne oplevelse, udover indvirkning på fordøjelsen, ingen. Vi undlod 
derimod at deltage og fejre hellig tre konger optog, måske noget af denne 
fejring var medvirkende til ny smitte bølge hernede. Ebbe  
 
Nye job i DVK 
Som det er de fleste bekendt har Peder og jeg taget en udfordring op, med at sikre vor klubs 
regnskab blev afsluttet for året 2020, dette arbejde har kostet os mange samtaler og mail mellem 
Danmark og Spanien, besøg i banker, fuldmagter og indsigt i et system, der er virkelig godt når man 
lærer det at kende og udnytte alle de muligheder det kan. Vi er kommet i mål, har færdiggjort 2020, 
sendt regnskab til revisorer og er startet op på året 2021 med udsendelse af kontingent opkrævning 
til medlemmer og sponsorer. 
Som Ingelise skriver, er vi nu 435 medlemmer, vi finder det meget glædeligt at 42% af vore 
medlemmer har betalt på nuværende tidspunkt, og håber det ikke bliver nødvendigt at sende 
mange rykkere ud efter den 15. februar som er betalingsfrist. Bemærk venligst at alle PBS-betalings 
aftaler er nulstillet, det har vist sig at gebyrer slugte 400€ for at have denne service. 
Vi har også sendt opkrævning til vore 26 sponsorer, af disse har 30% allerede indbetalt for 2021. 
 
Kaffe, kage og brandy dag. 
Onsdag den 20. januar var det årets første kaffe/kage dag, bog pusher 
Kirsten havde bagt en blåbær kage og Anne-Marie kom med kaffen, vi 
holdt afstand, det var en kølig dag med fugt i dråber, så efter en time 
pakkede vi sammen skyndte os hjem. Det var samme dag, som nye 
restriktioner blev bekendtgjort.  
 
Golf på Alenda  
Torsdag den 14. januar var vi 4 golfspillere samlet på Alenda banen, vi startede lidt køligt fra 
morgenstunden, men sluttede runden med pragtfuld solskin og sved på panden og nogle i t-shirt, 
det var en helt ny fornemmelse at spille uden river i bunkere og tildækkede boldvaskere, men 
dejligt at komme ud og lede efter bolde på afveje. Vi skulle have spillet Las Ramblas den 21/1. og 
Font del Llop den 28/1. men dette er desværre aflyst. Jeg fik mail fra en bane, at det afhænger af 
Valencia Region hvornår der bliver åbnet igen. 



 
Generalforsamling 
I skrivende stund kender vi kun dato for den fastsatte generalforsamling som er lørdag den 20. 
marts. Vi bliver dog nødt til at holde en form for generalforsamling og valg til bestyrelse da der på 
nuværende tidspunkt kun er Ingelise Langenberg og Ebbe Foged Hansen der fortsætter i 
bestyrelsen. Ingen af os kan gætte hvordan situationen med Corona restriktioner vil være til den 
tid, vi kan dog nok gå ud fra at vaccine ikke er nået ud til alle og at der derfor vil være et fortsat 
forsamlingsforbud for det antal vi plejer at være. Vi vil snarest vende tilbage med et nyhedsbrev om 
hvordan vi kan holde generalforsamling denne gang. Vi skal dog nok sørge for at Trump ikke faker 
optællingen af brevstemmer. 
 
 

 
 

K vitamin mod Corona, godt nok bliver der sagt spinat, 
 men her er bedre farver 


