
 
                    Beslutningsreferat nr. 5, den 29. maj 2019, kl. 12.15                                       

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

 
 

Referent: Anette Dehlendorff Christensen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat nr. 4 

Referatet er godkendt 

Opfølgning fra sidste møde 
Samarbejde med svenskerne: Efter flere forsøg er det nu endeligt lykkedes os at få en aftale med 
svenskerne om vores fælles brug af petanquebanerne. Mødet blev afholdt på banerne i San Luis i en 
god stemning og vi nåede frem til følgende: 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. 

Euro Tours Guide (ETG):  

Ture / udflugter arrangeret af ETG annonceres på vores hjemmeside med link til ETG, hvor 

medlemmerne selv skal melde sig direkte til hos ETG. 

Tur til Priorat bliver d. 18.-19.-20. november. Der bliver plads til 30 personer.  

Arrangementer: 

Efterårsfest: Der forsøges at arrangere den på Restaurant Nautilus og med samme musiker. 

Det er besluttet af efterårsfesten afholdes d. sidste lørdag i oktober. I år altså d. 26. oktober. 

 

Nyt Vip medlem: 

Vi har lavet aftale med VIP medlem Hotel La Laguna, hvor medlemmer kan få 10 % rabat på 

hotelophold, 5 % på behandlinger i spa (dog ikke køb af produkter og frisørbesøg) og 5 % i 

restauranten på menú del día og a la carte ved at fremvisning af medlemskortet med 

medlemsnummer. Dette gælder dog ikke ved kaffepauser, events, ved spisning i grupper, på 

gastronomidage, og hvis der forekommer en anden form for rabat. 

 

Koncert med Gyldenløwe. Ebbe prøver på lokaliteten Los Cucalos, og arbejder videre med 

arrangementet, der finder sted 19. oktober 2019 

2. Arbejdsopgaver. 

Udarbejdelse af liste for arbejdsopgaver foreligger fra hvert bestyrelsesmedlem til næste 



bestyrelses møde. 

Vi skal have købt flere borde og stole til petanqueområdet inden start først i september 

 

 

3. Aktivitetsledere. 

Der afholdes møde med aktivitetslederne d. 12. juni 2019. 

Under nyt fra bestyrelsen bliver følgende punkter taget op: 

- alle aktivitetsledere udarbejder hvori formål, visioner og mål, organisering, og medlemmers 

rettigheder og forpligtelser beskrives. Gerne i punktform. 

- En eventuel eksklusion kan kun finde sted ved en forudgående skriftlig advarsel, som er 

godkendt af bestyrelse. 

Aktivitetslederne skal sørge for at deltagere i aktiviteten efter et par ganges prøvedeltagelse, 

bliver medlem af DVK. 

- Kun DVKs Facebookgruppe må bruges af aktiviteterne 

- Der er max. 2 ligestillede aktivitetsledere pr. aktivitet og al kommunikation om aktiviteten til 

og fra bestyrelsen foregår mellem disse. 

- Aktiviteterne kan markedsføre sig gennem DVK Facebookgruppe, Websiden og månedsbrev. 

Ebbe, Peder og Carsten kan være behjælpelige med det. 

- Det er ikke tilladt at aktivitetslederne opretter e-mail konto med DVK i. De er forbeholdt 

bestyrelsen. 

- Der var enighed om ikke at give 30 Euro til et skilt for tennisaktiviteten, som kunne sættes op 

på containeren. 

-Der skal udarbejdes et dokument med kvittering af materiale betalt af DVK fra 

aktivitetsledere, så der ikke er tvivl om, hvordan ejerforholdet er.  

 

4. Åbent hus 

Åbent husarrangement udsættes til næste år. 

Bestyrelsen arbejder på at få kortlagt, hvordan medlemskabet i DVK bruges og hvad der 

ønskes.  

Ebbe nævnte, at vi kunne foreslå Geocaching over for vore medlemmer, som en service. 

 

5. Responstider mht. til svar af henvendelse. 

Mellem bestyrelsen og medlemmerne er der en responstid på 5 hverdage. Emnerne bliver 

taget op på næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Ferielukning 

Der er lukket på petanquebanerne med hensyn til opsætning af borde og stole, adgang til 

toiletterne og kolde drikke fra d. 1. juli til 1. september. Man er naturligvis velkommen til at 

spille petanque, men man kan ikke forvente nogen form service. 

 



Næste bestyrelsesmøde: 28. august 2019 

 


