
 
                    Beslutningsreferat nr. 7 den 25. september 2019,                                       

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

 

Dagsorden: 

Dagsordenen på 11 punkter var udsendt til alle i bestyrelsen inden mødet. 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6: 

Godkendt 

 

Opfølgningspunkter fra sidste møde: 

 

 Petanquebanerne og kontakt til svenskerne: Vi har fået telefonnummeret mv. på formanden 
Gunnar. Vi skal videre i dialogen omkring el, rengøring, bane pleje og glasskabet ved vejen. 
Ingelise og Anette fortsætter med den positive dialog. 

 

 Status på Priorat: Turen er definitivt annulleret pga. manglende tilslutning. Flere har haft stor 
succes med at melde sig til Euro Tours, fordi det er nemt og enkelt. Turene er på engelsk. 
Bestyrelsen undersøger i øvrigt muligheden for yderligere endagsture. Se på hjemmesiden. 

 

 Stole og borde: Der er tilbud på borde i Carrefour. Flemming køber 3 borde. Ingelise og Ebbe 
køber 20 stole og 1 parasol. 

 

 Møde med Torrevieja Kommune, DVK har nogle punkter som man vil drøfte med de rette 
personer i kommunen. Dels set på den korte bane, men også på lang sigt. Planen er, at vi går i 
gang med begge dele. Gitte Thomsen, der nu er i byrådet i Torrevieja vil gerne hjælpe os i den 
udstrækning hun kan. På den korte bane, er det først og fremmest el, så vi ikke skal benytte 
generator mere, og vi kan få udluftning i biblioteket, - når vi er der. Da medlemstallet er over 500, 
vil hun ligeledes undersøge mulighederne/lokaler mv. i Kommunen, som i dag ikke bliver 
benyttet, og som vi måske kan få glæde af til en eller flere aktiviteter. 

 Ændring af Vip-medlemmernes betegnelse til sponsorer: Der er sendt brev ud til alle Vip-
medlemmer, og der har ingen reaktion været, hvilket vi betragter som en accept. 

 

 Gyldenløve: Koncerten med Gyldenløve har vi aflyst, da vi har erfaret at de ikke mindre end 3 
gange har givet koncerter i området. Desuden oplyste den restaurant vi havde entreret med, at 
kom der nogen og ville spise før og under koncerten, ville de ikke opkræve entre. 



 

 Opdatering af økonomi: Intet nyt. Medlemstilgangen er stagnerende, hvilket måske skyldes 
tidspunktet på året. Det blev besluttet, at nye medlemmer fra 1. oktober 2019, når de betalte 25€ 
også gjaldt for 2020. Henning arbejder fortsat med regnskabet, specielt kontingentdelen, der er 
påvirket af Åbent hus-arrangementet i 2018, hvor mange nye medlemmer blev meldt ind -også 
med virkning for 2019. 

 

Grisefesten: Der var tilmeldt 79 medlemmer til festen, næsten en femtedel af alle medlemmer i DVK. 
Rigtig pæn tilslutning. Ingelise, Anette, Ebbe og Flemming gjorde deres til i regn og rusk at arrangementet 
forløb ganske tilfredsstillende. Der er kun hørt ros, og Den lille Svensker havde også gjort sit til, at det 
kulinariske også var rigtig fint. Stor succes, som man kan gøre igen. God stemning og der blev alligevel 
drukket pænt. Der laves drejebog og regnskab over arrangementet af Ebbe og Ingelise. 

 

Efterårsfesten den 26. oktober 2019: Gøren Erix kommer og spiller. Der har været problemer med at få et 
tilbud på arrangementet i Nautilus. Ingelise er tovholder. Det blev vedtaget, at man betaler ved 
indgangen, men bindende tilmelding via hjemmesiden.  

 

Mortens Aften: Den 10.11.2019 er der bestilt bord ved Nordic. Tilmelding på hjemmesiden, nærmere 
følger. 

 

Fællesspisning i oktober og november: Ebbe er tovholder for arrangementerne, første gang på La 
Laguna den 9. oktober kl. 19.30. Efterfølgende er datoen ændret til den 10.10. pga. helligdag og dermed 
dyrere priser. 

 

”Kørepenge”: Bestyrelsen yder et stort gratis arbejde i hverdagen, men vi er enige om, at det ikke også 
skal koste de enkelte bestyrelsesmedlemmer penge at side i bestyrelsen. Henning undersøger 
mulighederne for dette, så der ikke bliver problemer med skat m.v. Ordningen træder tidligst i kraft den 1. 
januar 2020. 

 

Punkterne Sponsorkontingent og dokumenthåndtering venter vi med, indtil Peder og Jørn er med til 
mødet. 

 

Eventuelt: Facebook blev drøftet på kryds og tværs. Bestyrelsen havde åbnet en ny mulighed på FB, 
som var tiltænkt vores medlemmer så de kunne slå ting op, som f.eks. gode oplevelser, koncerter, IT-
lettelser, ja mulighederne var uendelige. Det blev oplyst under mødet, at der er faste retningslinjer for 
administratorer i FB. Der blev brugt meget tid på emnet, herunder er der efterfølgende afholdt 
ekstraordinært møde alene omkring FB. Det er besluttet at bestyrelsen ikke er ansvarlig for meninger, 
holdninger og kommentarer i FB. Al henvendelse til bestyrelsen skal som hidtil ske på de sædvanlige 
kanaler på DVK’s hjemmeside og ikke i FB, -også fordi ikke alle er på FB. Der udsendes særskilt 
Nyhedsbrev om bestyrelsens beslutning, ligesom, hvis det er muligt at etablere en form for 
”brugsanvisning” når man går på FB, så man ikke er i tvivl. Carsten H, Ebbe og Ingelise har roller i 
ledelsesgruppen på FB, og så må fremtiden vise, om det er et medie vi vil holde liv i. Der har på det 



foreliggende været nogle aktiviteter på FB, som ovennævnte ledelsesgruppe efter deres mening har 
været nødsaget til at reagere på. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at tilbagerulle disse tiltag, som måske 
kan have karakter af censur og ikke som det er sket nu, med naturlig rettidig omhu af gruppen under 
hensyn til DVK.  Da gruppen er nye på området, ved vi ikke om det kan ske, men hvis vi kan, gør vi det, 
ellers ikke. For god ordens skyld, er der noget man er i tvivl om på FB, så skriv til de pågældende i 
ledelsesgruppen, primært Ingelise og Ebbe. Se hjemmesiden. Brug ikke FB som nævnt ovenfor. 

 

 

Næste møde: 

30. oktober 2019 kl. 12.30 

 

29. september 2019, Flemming Dalgas 

 


