
 
                    Bestyrelsesmøde nr. 6 den 2. september 2019, kl. 13                                       

Til stede: Anette, Henning, Ingelise, Ebbe, Flemming  
 
Fraværende: Jørn og Peder 

 
 

 

 

 

Til det førte bestyrelsesmøde efter sommerpausen havde Anette sendt dagsordenen.  

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse af referat nr. 5 
Godkendt 

 

Opfølgning fra sidste møde 

 

Petanquebanerne. 

Sergios hustru gør rent på toiletterne ca. 20 min. hver onsdag.  Bestyrelsen beregnede 
at svenskerne skal betale 25€ hver måned til os, så vi deler udgifterne. Ingelise 
kontakter svenskerne omkring dette.  

Organisering af ukrudtsbekæmpelse. Sergio spørges om han vil sørge for 
ukrudtsbekæmpelse på banerne 12 til 20. Svenskerne tager de første 11, ligesom de 
sørger for fjernelse af positionslarverne. Henning kontakter Sergio, ligesom der 
fremadrettet bliver sørget for, at vi alle har telefonnummeret på formand Gunnar hos 
svenskerne. Projektet omkring reetablering af glasskabet skal på skinner igen, herunder 
nøgle. 

Tur til Priorat den 18-20 november. DVK har øjensynlig kommet for sent med afbuddet i 
foråret på grund af for få tilmeldinger. Klubben kan således komme til at hænge på en 
regning/afbestillingsgebyr. ETG har imidlertid opnået aftaler med de forskellige 
implicerede hoteller mv., hvis turen alligevel gennemføres nu den 18-20 november, og 
der kommer 15 par (30 pers.). Prisen er 345€ pr. person, dvs. 690€ pr. par. Det blev 



besluttet at ETG opfordres til at sælge turen til andre, ligesom Ebbe sørger for at turen 
annonceres igen i DVK og evt. i andre medier. Klubben har således en latent risiko for et 
tab på over 10.000 €, - en alvorlig sag, hvilket ikke alle i bestyrelsen var bekendt med. 

Se mødereferat af 15.3.2019, bestyrelsesmøde nr. 10, pkt. 4. Alle sejl skal således 

sættes til, for at mindske tabet. 

Efterårsfesten er planlagt til den 26. oktober 2019, og Anette har fået en bekræftelse fra 
Nautilus. Det blev aftalt at middagen starter kl. 19.30. Musiker sponseres af klubben, 
mens Ingelise finder ud af prisen for sådan en aften, herunder om det er 2 eller 3 retter 
samt om der er kaffe og drikkelse inkluderet.  Ingelise er tovholder. 

Koncert med Gyldenløve. Prisen er 15€ pr. person for koncerten på 2 x 45 min.  Den er 
planlagt til at holdes den 19. oktober 2019 på Los Cucalos kl. 20.00. Ebbe taler med 
restauranten sammen med Flemming, idet vi må forvente at med en pris på det niveau 
er der nok ikke mange der kommer og spiser samtidig. Ebbe har kontakt til bandet. 

Mortens Aften: Vi skal ud med snøren nu og reservere borde til aftenen, hvor der maks. 
kan komme 40 på Nordic den 10.11.2019. Karin lavede en god kvart and til hver sidste 
år. Ingelise er tovholder. 

Møde med aktivitetslederne: Mødereferatet er tidligere udsendt, og der var punkter, som 
vi skulle tage os af ved første bestyrelsesmøde. Jonna satte lovligheden i tvivl omkring 
vores opsparing. Vores svar er, at det er det og bestyrelsen har foretaget rettidig omhu 
jfr. vedtægterne for en fremtidig investering. Tine Zachariasens spanskundervisning var 
oppe at vende. Vores kommentar/forslag til Tine under mødet med aktivitetslederne 
blev stemt igennem i bestyrelsen, så hun må benytte markedspladsen, da hun reelt har 
vundet hævd over hendes måde at drive undervisningen igennem på i mange år. 

Fotos af Jens og Preben på hjemmesiden. Ebbe og Henning sørger for nye fotos af 
Sven Bak samt nuværende bane. 

Det blev vedtaget, at ved næste generalforsamling vil der være hemmelig afstemning, 
med stemmesedler. 

 

Ændring af Vip medlemmers betegnelse til sponsorer: 

I den forløbne tid har bestyrelsen modtaget utilfredse kommentarer fra vores 
medlemmer omkring vores Vip-medlemmer. Da klubben ikke skal være ansvarlig og stå 
til regnskab for denne utilfredshed, ændres navnet på vores Vip-medlemmer til det de 
reelt er, nemlig sponsorer. Sponsorerne skal således have at vide at vi, i DVK ændrer 
betegnelsen fra Vip-medlem til sponsor.  Bestyrelsen vil på sigt i øvrigt overveje et øget 
årligt bidrag, samt mulighederne for at de enkelte sponsorer kan have et skilt sat op, 
hver gang vi spiller petanque under scoretavlerne, - selvfølgelig mod egen betaling af 
skiltene og ekstra sponsorat. Desuden vil klubben naturligvis gerne medvirke til at 
sponsorerne har mulighed for at promovere sig selv, mod en eller anden form for ekstra 



sponsorat. Det de betaler for i dag er således alene for den reklame der er på 
hjemmesiden. Anette sender et brev til sponsorerne omkring ændringerne, samt får 
rettet teksten ind i vores hjemmeside omkring pølsevognen. 

 

Økonomi: 

Henning havde et print med af regnskabet til dato, hvor medlemstallet ikke svarer til det 
betalte kontingent. En af årsagerne kunne være Åbent Hus-arrangementet, hvor dem 
der meldte sig ind i 2018, fik 2019 medlemskabet med i købet. Kassebeholdningen blev 
gennemgået. Der er en beholdning på i alt ca. 10.000€.  

Idet der er i spidsbelastninger på petanquebanerne, kan man mangle stole og borde, og 
derfor blev det besluttet af afsætte 600€ til køb af 20 stole og 3 borde, som kan stå i 
biblioteket. Ebbe og Ingelise er tovholdere omkring dette. 

 

Gitte Lund Thomsen: 

Hun er nu byrådsmedlem i Torrevieja, repræsenterende de internationale i byen.  
Flemming vil gerne tale med hende omkring de to hængepartier vi har. Dels om der er 
mulighed for at vi i DVK, kan opnå at få lokaler til disposition eventuelt dagligt og på 
hvilke tidspunkter, og/eller vi kan få adgang til petanquebaner i stedet for de nuværende, 
med nogle bedre faciliteter end at sætte telte op hver gang. Derudover, om hun vil være 
os behjælpelig med at få strøm på toilettet, uden at DVK får en risiko for at blive bedt om 
at pakke sammen, herunder containerne fjernes. I den forbindelse kunne der være 
mulighed for flere aktiviteter under DVK, herunder benyttelse af lokalerne til møder m.v. 
Hun skulle være kommet til petanque den 4.9, men kom ikke, så Flemming kontakter 
hende, med henblik på et møde med hende og de ansvarlige indenfor de to områder. 

 

Nyhedsbreve, månedsbreve: 

Bestyrelsen har i den seneste tid sendt flere lange nyhedsbreve, der har et sådant 
indhold, at månedsbrevet er blevet overflødigt. Flemming har intet imod at skrive 
månedsbrevene, men når alt er sendt ud i forvejen, er der reelt ikke noget at skrive om 
og værdien af månedsbrevene er begrænsede. Flere medlemmer har givet udtryk for, 
at der nu kommer alt for mange nyhedsbreve ud, og spørgsmålet er, om en klub i vores 
størrelse, skal sende så mange informationer ud til en medlemsskare på størrelse som 
vores. Det blev besluttet at nyhedsbrevet fremadrettet kun indeholder en kort besked 
som er vigtig at få frem med det samme, resten kommer i månedsbrevene.  
Månedsbrevene starter således op igen til oktober, og det opfordres alle til at komme 
med indlæg og billeder, herunder sponsorerne. 

 



Grisefesten: 

Den 11.9 er der grisefest. Det er aftalt og nu kontrolleret at der faktisk er 4 telte, så der 
kan sidde 20 under hvert telt og derfor er der plads til 80. Ingelise er tovholder sammen 
med Ebbe omkring festen, med hensyn til relevante indkøb og kontakten til svenskeren, 
der har lovet at levere ud over rigeligt af mad, også service, bestik m.v. Vi køber nogle 
lys og lanterner, da det kan gå hen og blive mørkt. Det er aftalt, at vi mødes 14.30 og 
sætter teltene op inden borde og stole, og der må denne dag ikke spilles på banerne 1-
5, hvilket Rosa er informeret om.  Efter pausen opfordres dem der ikke spiller, til enten at 
hjælpe, eller træde til side, så vi kan få dækket bordene. Af praktiske årsager laves der 
spisebilletter, som man får udleveret når man bliver krydset af. Dette også for at undgå 
at der nogen der får mad to gange, før alle har fået 1. gang. Desuden laver 
Ebbe/Ingelise en turnusordning i baren, så vi alle hjælper til der. Dog skal vi alle i 
bestyrelsen have mulighed for at sidde samtidigt i en periode på 15 min, når alle har fået 
deres mad og den gratis drink. Ebbe kom med forslag om, at den første drink man får, 
som er gratis, sker på den måde, at man får udleveret glasset ved første påfyldning, 
herefter betaler man. I skrivende stund vil jeg foreslå, at man overvejer også at lave en 
drikkebillet, for at undgå snyd. Sergio bliver orienteret om eventen den 4.9, og på det 
foreliggende er han orienteret om, at vi tidligst slutter kl. 22, for at komme og rydde op.  
Alle spørgsmål om grisefesten til Ingelise og Ebbe, og det blev besluttet, at vi på 
hjemmesiden fremover altid gemmer en drejebog over arrangementer, så vi ikke hver 
gang skal opfinde den dybe tallerken.  

 

Arbejdsopgaver: 

Selv om vi skriver september, så er fordeling af arbejdsopgaverne ikke på plads. Alle 
opfordres snarest til at gennemgå det Peder har fremsendt, så vi kan få lagt på 
hjemmesiden, hvilke roller/forpligtigelser hører til hvem. 

 

Sæsonlukning: 

Flemming kom med en forespørgsel om at lukke før, under hensyn til de udgifter 
klubben har i forhold til dem der kommer til medio juni. Det blev nedstemt, idet vi 
allerede har lukket i 2 mdr. 

 

Sergio: 

For at spare på omkostningerne, opfordres det alle med at komme med et bud, hvor vi 
kan have to køleskabe stående, med adgang til at hente varerne hver onsdag samt 
påfyldning. Der var ikke kommet nogen forslag nu, men vi skal være opmærksomme i 
hverdagen. 



 

Åbning af den Norske Ambassade i Alicante 

Flemming har tidligere tilkendegivet at han gerne ville komme den 17. september kl. 
19.00. Vi venter på yderligere informationer. 

 

Næste møde er aftalt til den 25.9-2019 kl. 12.30 hos Ingelise 

 

5. september 2019, Flemming Dalgas 

 

 


