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 April 2019 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 

 
 
 
 
Marts måned er som vanlig den måned, hvor der kommer flere og flere af 
vores medlemmer til Spanien.  
Væk fra kulde og sjask til varmere himmelstrøg, til deres bolig og til vennerne 
her i området.  
Vi kan også se det på banerne om onsdagen, hvor der er flere der spiller. 
 
Vi lytter os også til, at flere og flere flytter hertil i længere perioder for at nyde 
deres velfortjente otium i et mere behageligt klima. 
 
Der bliver imidlertid så også truffet beslutninger den anden vej, måske efter 
rigtig mange år i vores område, at rejse tilbage til Danmark, -af vidt forskellige 
årsager. 
 
Verden omkring os går rigtig stærkt og på mange måder, og det kan nogle 
gange være svært at følge med alle steder; men en ting er sikkert for os alle, 
at Danmark og Spanien er to dejlige fredfyldte nationer med hver deres 
fordele, som vi hver især på vores måde nyder godt af. 
Her i DVK vil vi gøre vores til, med alle de medlemmer og vip-medlemmer der 
nu er i vores klub, at de får en god oplevelse. 
  
Den opgave løser vi imidlertid sammen, ikke kun i hverdagen men også i de 
enkelte afdelinger.  
Jeg er sikker på, at mange har en eller anden ide om, hvad de selv evt. kan 
gøre, hvad evt. klubben kan gøre. ”What can you do for your country”, var der 
en amerikansk præsident der sagde. Kom med forslagene, herunder input til 
månedsbrevet. Som det fremgår af nedenstående er der mange individuelle 
initiativer. Det gælder ikke om at se begrænsninger men muligheder, som 
måske også kan medvirke til at gøre vores klub mere kendt. 
 
Som alle ved, har vi i marts måned holdt generalforsamling. Her er et billede 
af den nye bestyrelse hvoraf fremgår konstitutionen. 
 



Side 2 af 7 

 

Kontingentbetaling 
 
Ja, det er et overstået kapitel.  
Der har været meget travlt på bestyrelsesgangen for at få den korrekte PBS-

aftale på plads, som nu fungerer efter bedste velgående. Vi vil godt gentage, 
vi er oprigtig kede af den gene det har givet for de enkelte medlemmer iår, 
men nu er systemerne endelig op at køre, og som kassereren meddelte på 
generalforsamlingen, var det nye administrationssystem en kæmpe lettelse, 
også i hverdagen med planlægning af ture, fællesspisning m.v. 
Imidlertid vil vi gerne allerede nu opfordre de 343 medlemmer til, som ikke 
har kontingentbetalingen oprettet i PBS, og så vi undgår misforståelser m.v. 
til næste år at få det oprettet allerede nu. Så er det klaret, - men det er 
naturligvis frivilligt. 
Er man i tvivl om hvordan man gør, så se på hjemmesiden. Er man fortsat i 
tvivl, så er webmaster og kassereren klar til at besvare jeres mail, eventuelt 
via en opringning til jer. Deres mailadresser står på hjemmesiden. 
 
Generalforsamlingen 
 
I år var generalforsamlingen igen placeret i Restaurant Danmark. Vi er 
bekendt med, at forpagteren har sagt op, så vi må finde et sted til næste år, 
hvor vi så kan være, med det antal vi måtte være til en rimelig pris. 
Generalforsamlingen blev dygtigt ledet af Finn Steffensen, så vi blev færdige i 
ordentlig tid.  
Her vil jeg ikke komme ind på hvad der skete på generalforsamlingen, det 
fremgår af hjemmesiden. Jeg vil dog her præcisere, at den kontingent-
forhøjelse der blev vedtaget på 5€ årligt, går ubeskåret til en opsparing til en 
fremtidig investering for klubben f.eks. nye containere og mulig elinstallation.  
 
 

  
 
 
Petanquemesterskab 
 
Igen iår afholdte foreningen petanquemesterskab. Sidste år blev vi generet af 
regnen, så det blev nødvendigt at holde mesterskabet over 2 dage. I år blev 
vi generet af svenskerne, der havde sat sig på de første 11 baner. 
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Dagen startede med frisk morgenbrød og kaffe, både for deltagere og 
tilskuere, hvorefter mesterskabet med 24 hold begyndte. Der var rigtig mange 
tilmeldinger, og alle havde en god dag i det gode vejr.  
Resultaterne er som følger: 

Førstepladsen og guld til: Annelise Folting/ James Folting 
Sølvmedalje til: Grethe Ibsen/ Rolf Gratved 
Bronzemedalje til: Vickie Lindstrøm/ Jørgen Lindstrøm 
-og ikke mindst til den ærefulde store og pæne vandrepokal på fjerdepladsen 
til: Lillian Johansen/ Carl Pedersen 
 
 

 
 
 
Herrewhist 
 
Det er oplyst, at herrewhist holder deres halvårlige julefrokost primo april. Der 
er over 30 spillere der kan deltage. 
Går du med en lyst til at spille kort, men du måske ikke har spillet i mange år, 
(ligesom jeg, der ikke havde spillet siden jeg var soldat), så kom og se på 
eller spille.  Det er ganske hyggeligt med risiko for ”mobning”  
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Fallas i Valencia 

 
 
22 medlemmer havde valgt at tage på tur til Fallas i Valencia. Vi var blevet 
klædt godt på, ikke kun af arrangøren, men også af Ebbe med en hel del 
oplysninger herunder forholdsregler. Det gjorde ikke turen mindre 
spændende, og personligt var jeg lidt nervøs med de informationer vi kunne 
se på nettet, om vi kunne blive væk for hinanden. 
Men nej! En kæmpe oplevelse af dimensioner, som mange tilkendegivelser 
også har vist. Et af verdens største fyrværkerier, illuminerede gader, kæmpe 
blomster optog ikke at forglemme de rigtig mange figurer som var her og der 
og alle vegne, den ene smukkere og mere veludført end den anden.  
For så, den sidste aften, bliver de alle brændt af der hvor de står i de 
forskellige torve og gader, med et stort optog af brandfold og politi, som på en 
rolig og professionel måde styrede de voldsomme løjer, der blev fulgt op af 
kæmpe knald og fyrværkeri uden sikkerhedsbriller.  
Som vi sagde til hinanden, meget trætte på vejen hjem fra turen, der var 
knald på. 
Vi tror og håber vi kan lave et lignende arrangement til næste år, så sæt 
kryds i kalenderen. 
 



Side 5 af 7 

 

 
  

 

 

Golftræning 

 

På Las Ramblas er Knud Erik Frederiksen så venlig at stå for træning hver 
mandag i perioden fra 1. februar til 15. april. I efteråret fra 1. oktober til 1. 
december.  
Eftertræning går vi ”19. hul” til ganske hyggeligt samvær på terrassen med 
udsigt over golfbanen. 
Prisværdig god ide, dels for at forbedre sit spil, men også for det sociale 
samvær for os fritidsforskere. Ordningen har fungeret i nogen tid, men nu 
med vigende tilslutning. Der er jo mange golfspillere? 
Der er derfor behov for en tilkendegivelse fra medlemmerne, om det er noget 
vi skal fortsætte med? 
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At bestille en træner til at være klar, kræver en tilmelding, hvilket der er 
orienteret om. Der er således ikke nok blot at møde op, idet der ikke er nogen 
træner, hvis der ikke har været tilmeldinger, så træneren kunne bestilles. 
Ordningen fortsætter derfor til den 15. april, og hvis der ikke kommer flere 

tilmeldinger, så stopper det. Det står imidlertid enhver frit at kontakte 
protræneren Jose Antonio Buendia, tlf 679811353 eller mail 
jabuendia@grupoquara.com for personlig træner i Las Ramblas.  
 
 
Tur Wine Horse i Caravaca. 

 
På vores webside er der nu en tilmelding til denne tur, til en pris på 29€. Dette 
er nu ændret, idet fælles spisning udgår.  

Derfor er prisen naturligvis også ændret så prisen nu er nedsat til kun 
13,50€. 
Hurtig tilmelding er nødvendig og Ebbe vil følge tilmeldingen nøje og lukke for 
tilmeldinger når alle 54 pladser er udsolgte. 
Glæd jer til en dejlig tur torsdag den 2. maj  
 
 
Fællesspisning 

  
Husk at kigge på hjemmesiden, næste fællesspisning er den 10. april på 
Rendezvous. Tilmelding her. 
 
 
Flaskemanden 
 
På eget initiativ, påtog en af medlemmerne før generalforsamlingen at tage 
alle de tomme flasker med til genbrug fra petanquebanen, når han er i 
Spanien.  
Vi takker H.G. Jørgensen for hans prisværdige initiativ. Som det fremgår af 
seneste beslutningsreferat, kom der også et forslag frem på 
generalforsamlingen omkring dåserne. Dette tages op på et senere tidspunkt, 
jfr. beslutningsreferatet.  
 
 
Vores svenske naboer på banen 
 
Vi har desværre erfaret en del chikane fra vores svenske naboer på banen. 
Bestyrelsen gør hvad vi kan, for at komme i forbindelse med de ansvarlige, 
desværre uden held, og vi fortsætter med det.  
 
  

mailto:jabuendia@grupoquara.com
https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
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Utæthed i taget på en container 
 
Vi har tidligere anmodet Sergio om at få det udbedret. Jørn, som er 
bestyrelsesmedlem, sørger for at en gruppe medlemmer udbedrer den. 
 
 
 
 
God sommer til alle! 
 
 
Flemming Dalgas 


