
 

Juni 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Formanden har ordet 
Vi glæder os over, der er kommet en åbning for rejser til Spanien fra Danmark.                       
Bestyrelsen følger dagligt med i de forskellige restriktioner vedr. Corona og måden vi agerer på. 
På nuværende tidspunkt er der forsamlingsforbud på Max 20 personer i Spanien. Derudover skal 
der bæres masker ved indkøb og i offentlig rum ved en afstand mindre end halvanden – 2 meter. 
Vi får flere henvendelser om hvornår vi kan afholde generalforsamling? Det kan vi på nuværende 
tidspunktikke sige noget om.                                                                                                                            
Vi afventer at forsamlingsforbuddet bliver hævet til mellem 150-200 personer. Derefter tager 
bestyrelsen bestik af situationen.                                                                                                                  
Jeg personligt har lige fået en mail om, at der ikke bliver afholdt generalforsamling i vores 
urbanisation i år. Det skulle være afholdt ved udgangen af marts mdr. 2020.  
Bestyrelsen følger med i hvad der sker lokalt i Torrevieja kommune, og omliggende kommuner hvor 
vores medlemmer bor, i Valencia regionen, samt på landsplan.  
Derudover opfordrer bestyrelsen til, at vi som medlemmer overholder de restriktioner der er vedr. 
hygiejnen, masker osv.  
Vi glæder os over, der nu er mulighed for at afholde fællesspisning over sommeren. For i år holder 
vi nu sommeråbent på petanque banerne. Der må spilles på hver anden bane. Men Max deltagelse 
er på 20 personer. Derudover er biblioteket åbnet hver onsdag fra kl. 17.00 – kl. 19.00.  
Mange har spurgt om, hvornår jeg kommer til Spanien?  Hvis rejsevejledningerne holder sig på det 
niveau der er nu, kommer jeg sidst i august – eller først i september.  
Jeg får flere private henvendelser om, hvorfor jeg valgte at fortsætte i DVK. ?:  
Jeg var ude i ca. 14 dage sidst i februar og først i marts mdr. grundet psykisk pres. Eftersom jeg 
brænder for DVK og vil kæmpe for fremtiden, valgte jeg at træde ind igen i Coronakrisen. Dels for at 
bestyrelsen kunne overholde vedtægterne og dels min interesse for DVK-klubben.                      
 Jeg vil i den forbindelse ikke lægge skjul på at der var nogle interne problemer, som nu er løst. 
Håber det giver jer forståelse for min handling/beslutning? 
Jeg ønsker jer en fantastisk sommer. 
Ingelise Langenberg 
Formand for DVK 
 
 

Så åbnede vi Biblioteket. 
Dette er udførligt beskrevet i vores nyhedsbrev 2020-9 
som I alle skulle have modtaget på nuværende tidspunkt. 
Ligesom vi også har beskrevet fremtidige aktiviteter for 
juli måned. 
Som vi også skriver, kan ingen af os spå om fremtiden, vi 
kan igen blive lukket ned fra dag til dag. Dette må vi 
desværre bøje os for, men vi kan selv sikre at alle påbud 
bliver overholdt. 
 



Onsdags spiseklub i juli måned. 
Jeg tror det var Jonna Werner, der sidste år fik den gode ide, at vi efter petanque gik ud og spiste på 
en af de mange restauranter vi har i området med menu tilbud. Dette skulle gå på skift mellem 
medlemmerne. Vi brugte sidste år Facebook til at fortælle hvem man skal tilmelde sig til. Den 1. juli 
har Finn Bruun tilbudt at finde en restaurant, så ring denne gang til Finn på 0034 600 728 922.  Hvis 
du ikke har adgang til Facebook, kan du fremover ringe til Ebbe for at høre om spisningen, på tlf. 
0034 611 657 381 eller 0045 60 62 20 64. 
Det er så hyggeligt, især i denne tid at få en dansk snak om hvad der rører sig hernede. 
 
ROS til DVK 
Det er jo ikke så tit vi modtager ros for vores initiativer, og når det så endelig sker, kan vi kun rose 
os af igangsættelse, medens vi skynder os med at bringe vores tak videre til Sergio som selvfølgelig 
bliver betalt for sit arbejde, der var rigtigt flot udført.  Takke mail er sendt til Peter Ibsen og Gunnar 
Svedbro, fra Roger Seymour. 
A big Thank You to a Danish Player who today cleared all the weeds on the San Luis 
pistes.a long back-breaking task often undertaken by a large work party, he deserves  a 
nice Bonus. 
 
Roger Seymour, San Luis Petanca. 
 
OBS på nye pool regler. 
Når I kommer tilbage til Spanien, er der nok de fleste steder indført nye regler for 
de bebyggelser der har fælles pool, der vil nok være forskellige tiltag, så spørg 
efter regler, hvis der ikke findes skiltninger, som dette fra vores pool. 
 
 
 
Kom hjem, kom hjem ……. 
Hvem husker ikke Osvald Helmuths sang om hans due Casimir, 
der havde sat sig på et spir. 
Sådan kan vi se at mange af jer har det, med hensyn til at 
komme til Spanien. 
Her gælder det om at følge de aktuelle rejsevejledninger, enten 
man vil køre herned eller flyve.   Vil man køre, skal man tage 
højde for regler i de lande man passerer, ligesom den anden vej 
er det godt at bruge de danske ambassader i aktuelle lande. 
Hvis man skal flyve, har Spanien indført en formular man skal 
udfylde på flyet. Vi giver jer denne formular på nedenstående 
link, så den kan udfyldes hjemmefra. Bliv ikke overrasket hvis 
fly personalet ikke vil modtage den, eller ikke har hørt om den, 
men sikkerhed hvis der har været smittede med på flyet. 
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/locator-
form/ 
 
SPØRG DIN BESTYRELSE HVAD DU KAN HJÆLPE MED, på forhånd tak. 

 

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/locator-form/
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/locator-form/

