


 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 2. februar 2015 

v. Lise Søndergaard 
Til stede var Knud Erik, Finn S., Søren, Finn B., Kaj og Lise   

 
 
 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referater fra d. 10. november og d. 1. december 2014 
2.  Forårstur  
3.  Generalforsamling  

Emne til nyt bestyrelsesmedlem for Kirsten  
     Emne til suppleant til bestyrelsen 
    Emne til revisorsuppleant 
4.  Fordeling af opgaver, som bliver ledige efter afgåede bestyrelses medl.:  
    Webmaster 
    Petanque ansvarlig v. turneringer 
    Efterårsfesten  
5.   Regnskab 2014 
6.  Hjertestarter 
7.  Klubmesterskab i petanque 
8.  Signes Single-klub 
    Retningslinjer for aktiviteter/klubber i klubben 
9.   Evt.  
10.  Næste møde 
 
Knud Erik lagde ud med en opfordring til fremover at lave kortere ”tråde” i vores mail 
korrespondance, så man oftere starter en ny mail i stedet for at svare på en gammel mail. For 
overskuelighedens skyld. 
 
Ad punkt 1   Referater fra d. 10. november og d. 1. december 2014 blev - Godkendt  
 
Ad punkt 2 Vi udbyder forårsturen til Barcelona til 345 € og skriver at turen er baseret på min. 

40 deltagere. Sidste tilmelding d. 17. februar. 
  Søren sender programmet ud til alle, ligesom månedsbrevet. 
 
Ad punkt 3+4 Et emne til bestyrelsen (web-master) kunne være 1. Anette Christensen (Orihuela 

Costa) eller 2. Ulrik Werner (Rojales) Finn B. spørger først Anette og siden Ulrik, 
hvis Anette takker nej. 

  Som suppleant til bestyrelsespost foreslås HG Jørgensen – Knud Erik kontakter HG 
  Erik Brøgger foreslås som værende Petanque ansvarlig – Knud Erik kontakter Erik 

Arbejdsfordeling i øvrigt sker når bestyrelsen konstituerer sig efter 
generalforsamlingen. 
Knud Erik vil i bestyrelsens beretning efterlyse kagebagere, ligesom han vil nævne, 
at man godt kan være 2 om at dele hvervet. 
Søren har købt PC til Tine. Han opretter ligeledes en Kasserer mail og nedlægger 
sin egen.  
Lise overlader sekretærmailen til Hanne Ullitz 
 
 
 



 
Søren taler med Orihuela Costa Resortet og bestiller: 
5 forskell. tapas + 1 drikkevare pr ”kupon” – vi udleverer 3 kuponer. 
Hvad derudover drikkes, er for egen regning. 
Søren sender meddelelse ud til alle medlemmer og beder om en forhånd-
tilmelding af hensyn til bestilling. 

 
Ad punkt 5   Regnskabet underskrives! 
 
Ad punkt 6 At købe hjertestarter med abonnement her i Spanien er for dyrt, så vi hælder til at 

købe en i DK og tage den med til DK, til årlig service i august måned, hvor vi har 
sommerlukket til petanque. 

 Når den er i hus, vil vi sende forespørgsel til alle vores VIP medlemmmer om at 
give et bidrag til den. 

 Da containeren kan blive endog meget varm indeni om sommeren beslutter vi at 
Kaj og Knud Erik skal undersøge muligheden for en ventilator, drevet af solcelle på 
taget. 

 
Ad punkt 7   Klubmesterskabet i petanque er fastlagt til Palme søndag d. 29. marts 

 I skrivende stund har Søren forespurgt Nykredit om de vil være sponsor igen i år. 
 
Ad punkt 8   Vi beslutter, at Signe Sylvest kan få sin singleklub ind under aktiviteter. 

I skrivende stund har Søren mail’et til Signe og bedt om billede og data til 
rubrikken. 

 
Ad punkt 9 Knud Erik foreslår og vi beslutter, at vi køber en megafon, da det er meget svært at 

få ørenlyd til petanque. Vi er ofte omkring 90-100 mennesker. Knud Erik bliver sat 
på opgaven. 
 
Knud Erik beder tirsdags-petanquespillerne om selv at finde en ansvarlig for salg af 
drikkevarer om tirsdagen. Hvis ingen vil, må de hver især tage drikkevarer med 
hjemmefra. Problemet er størst om sommeren, da der bliver så varmt i 
containeren, at der ikke kan stå drikkevarer fra onsdag til tirsdag. 
  
I referat fra 1. dec. 2014 punkt 2 står: 
Finn Br. fortæller, at vi igennem 3 mdr. har haft Benny og Margit, som har pølsevognen på 
Zuco markedet, som sponsor af sennep og ketchup til vores  
pølser til petanque. Efterfølgende køber vi sennep og ketchup hos dem til  
rabat pris. 
Søren kontakter dem og tilbyder et VIP-medlemskab, som er gratis det 1. år, så 
må vi se om de vil fortsætte derefter.  

 
Søren tilbyder dem VIP-medlemskab og Lise nævner sponsoratet i månedsbrevet.   
 
Vennetjenesten kan for så vidt køres i stilling. Knud Erik er kontaktperson og Lise 
skriver i månedsbrevet. Søren må ændre på hjemmesiden, så formularen er til 
medlemmer, som har brug for hjælp i stedet for medlemmer, som kan yde hjælp. 
 

Ad punkt 10  Næste møde d. 2. marts kl. 11 – umiddelbart før generalforsamlingen. 
Knud Erik bestiller bord til bestyrelsesmiddag på SunRice om aftenen, for både nye 
og afgåede bestyrelses medlemmer. 

 
 
   



 

  Referat af bestyrelsesmøde den 31.3 hos Knud Erik 
  Skrevet af Hanne 
  Til stede: Knud Erik, Kaj, Ulrik, Finn B., Tine 
  Med på skype : Hanne  

 DAGSOR Afbud: Finn S. 
 
 
 

1. fordeling af bestyrelsesopgaver: 
Ansvarlig for nye vip-medlemmer er Knud-Erik ,  
Han tager kontakt til dem, og meddeler Tine, når 
der skal opkræves penge. 
 
Udpegelse af nøgle-ansvarlig. 
Tine udarbejder en liste over hvem der har nøgler, og holder den  
ajourført. 
 
 Finn B. og Kaj bliver ansvarlig for : indkøb af div. "Uniformer". - Herunder  
udlevering af allerede indkøbte beklædningsgenstande. 
 
Tur/fest ansvarlig person tager sig af registrering og betaling i forbindelse 
med udflugter og fester. Og videregiver betalings information til Tine. 
 
Kaj er  ansvarlig for samarbejde og økonomiske mellemværender med 
vore Svenske og Norske kolleger på petanque-banerne. 
 
Knud Erik  får plastificerings-maskine, overhead-prejector og  
Fotoapparat til opbevaring. Kan lånes efter behov. 
 
Hjertestarter, der har været lidt forsendelsesproblemmer , som nu er  
endt med at vi har fået 2 hjerte startere i klubben.  
Det blev foreslået at Knud-Erik kontakter Signe med henblik på at 
få instruktion til den og sendt en indbydelse ud til en lukket gruppe,  
Knud Erik udarbejder liste over hvem der skal have invitation. 
 
Egentlig er hjertestarteren så den selv fortæller nøjagtig, hvad der skal 
gøres. 
 

 
2. Hjemmeside 



diskussion om hvad der skal gøre med hjemmesiden, når en del  
funktioner ikke virker efter den 16.april. 
Knud Erik tager kontakt til dansk person, der har ekspertise på området 
og hører om hvad det evt. vil koste at få siden struktureret helt om, 
og hvor længe det tager at få lavet om. 
Problemmet er først rigtig aktuelt ved den nye sæsons begyndelse, da 
der ikke er så mange aktiviteter inden sommerferien. 
 

3. Omstrukturering af månedsbrevets lay-out med henblik på at lette 
overskueligheden og få flere læsere. (Jvf. div. magasiner, ugeblade o. 
lign). 
Diskussion om hvad der egentlig menes her. Fremover vil jeg forsøge at 
Fremhæve overskrifterne mere, så man hurtig kan finde frem til emnet 
der interesserer en. Og brevet vil blive opbygget så alle månedens 
begivenheder kommer først i kronologisk rækkefølge, derefter næste 
måneds events og derefter hvad der sker i Torrevieja i den kommende 
måned. Derefter andre generelle ting , såsom nye vipmedlemmer, og 
opfordring til medlemmer om tilbagemelding fx til ture mm. 
Afslutter derefter med Tines sider. 
 

4. info omkring Barcelonaturen  
 Knud- Erik fortalte om Barcelonaturen, der havde været meget vellykket. 
Også selvom regnen kom, så der måtte aflyses noget,  men til gengæld fik 
man set noget af Valencia. 
Der var 2 der aflyste i sidste øjeblik på grund af sygdom, det blev 
besluttet at de skulle have tilbagebetalt noget af turen, hvis der var  
overskud, når regnskabet blev gjort op. Der var 2 andre der kom med i 
sidste øjeblik, og faktisk var der 2 yderligere der ville have været med.  
Men på grund af forkert mailadresse ikke kom med, lidt ærgerligt, da 
man ellers ville haft et pænt overskud. 
 

5. efterårsfest, hvornår? Hvem er ansvarlig? 
Finn Steffensen blev foreslået som ansvarlig, og dato bliver den 30.10. 
 

6. efterårsudflugt ?? 
Der har ikke været så stor tilslutning til denne,  
Jeg sætter et opslag i næste månedsbrev og søger efter 
Ideer til en sådan tur. 



 Samtidig spørges om forslag til forårsturen, hvor skal den gå hen? Evt 
forlænges med en extra dag, eller måske tage med fly og have en lokal 
bus et sted. Alle ideer modtages med tak fra medlemmerne. 
 

7. andre nyheder /synspunkter fra formand 
ikke flere kommentarer 
 

8. andre nyheder/synspunkter fra kasserer 
Prisforskellen for medlemmer der ønsker at betale via  PBS og 
medlemmer, der betaler kontant. 
Diskussion om det var rimeligt at der betales 15 euro med pbs og  
20 euro hvis betaling var kontant.  
Konklusionen var at der fortsættes som hidtil. 
Tine meddelte at kassen stemte,  
og oplyste bankbeholdning i spanske og danske bank. 
 

9. andre nyheder/synspunkter fra webmaster 
ikke nogen kommentarer 
 

10.andre nyheder/synspunkter fra sekretær 
Det blev vedtaget at jeg laver et opslag til Finn B. 
Som skal sættes på de biler der parkerer uheldigt,  
Ud for indkørsler, inde på pladsen og foran affaldscontainer. 
 
Næste månedsbrev indeholder en notits om  
Vip medlem ÓPTICA MAR . 
 
11.andre nyheder /synspunkter fra bestyrelsemedlemmer 

Finn B. spurgte om container med bøger kunne byttes til en større 
Container, da den nuværende jo allerede er for lille nu. 
Knud Erik undersøger det. 
 
Der har været klager over ’tapas’ ved generalforsamlingen, 
Det var jo ikke ment som et helt måltid, men måske skulle næste års 
generaforsamling afholdes et andet sted, da det var dyrt i forhold til hvad  
man fik.  
Diverse steder blev nævnt , flere undersøger nu , hvor det kan være og  
hører om priser. 
 
12. næste bestyreslsesmøde  



Forslag om møde i juni, Knud Erik finder en dato senere 
Jeg er i Spanien 31.5 til 23.6. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Referat af bestyrelsesmøde den 9.10.15 hos Tine 
  Skrevet af Hanne 
  Til stede: Knud Erik, Kaj , Tine,Hanne,Finn B, Finn S 
    

 DAGSOR Afbud: Ulrik 
 

   

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referat godkendt 

2. Status på hjemmeside 

      Oplæg til nye hjemmeside ser fin ud , der vil blive arbejdet videre med 

den. Teddy forventes at komme til Spanien i november, så kan Ulrik og 

Teddy mødes og diskutere indholdet og formatet. Målet er at hjemmesiden 

skal fungere og skiftes inden jul. 

Siden kan ses på http://teddybrogaard.dk/, men husk det er kun en 

skabelon , så alt er ikke med endnu. 

 

 

3. Status på efterårsfest. 

Finn S har 43 tilmeldte og Knud-Erik 5 styk. 

Men der er jo lang vej endnu til de 70, som kræves for at kunne få sit 

eget lokale.  

 

4. Status på efterårsudflugt 

Festen aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 

 

5. Status på forårsudflugt 

Jørgen og Knud-Erik er ved at planlægge en tur til Portugal i 3 dage, med en 

overnatning i Spanien tæt på grænsen til Portugal ( Merida??) 

 

 

http://teddybrogaard.dk/


6. Status på petanque  

Forslag om at der afholdes klubmesterskab den 9.4 , evt. arrangeres der 

med morgenbrød og kaffe først. Vi spørger Søren om han vil hjælpe til 

med mesterskabet. 

7. Samarbejde med nykredit 

      Annika er kontaktperson fra nykredit, Finn B. Vil være 

kontaktperson til sponsorat . 

 

8. Status på generalforsamling 

Knud-Erik og Finn har været på beøg på Merando los Cualos, hvor der er 

rigelig plads til en generalforsamling. Restauranten har tilbudt en buffet til 

10 euro, klubben vil give halvdelen, så medlemmer skal betale 5 euro for 

buffet incl. Øl/vin eller vand. . Datoen er fredag den 11.marts. 

Knud-Erik er på valg ,genpopstiller 

Finn Steffensen er på valg, men vil ikke genopstille. 

9. Mortensaften 

Mortens aften er udsolgt, gik meget hurtigt. 

Der er 36 tilmeldte.  ( Der er 2 pladser endnu, hvis der skulle være 

Nogle helt  specielt der dukker op). 

 

10.Andre nyheder /synspunkter fra formand 

ingen 

 

11.andre nyheder/synspunkter fra kasserer 

Tine har stadig problem med at få bankadgang til både dansk og spansk 

bank. Nordea har lovet at sende kode til nøglekort. 

Process med overflytning til caixa bank foretages indenfor næste uge. 

Knud-Erik udleverede en oversigt fra Søren over kasserer opgaver. 

Diskussion omkring procedure ved udmeldelse af medlemmer.  



Udmeldte medlemmers egen advisering til bank om, at denne ikke længere 
skal betale DVK-kontingent, hænger sammen med "genbrug" af frigjorte 
medlemsnumre. 
 
MEN derudover forhindrer det fejlagtige betalinger, som  giver et stort 
arbejde, når de skal tilbageføres. Altså en fordel både for vedkommende 
selv og for kasserer. 
 

Ingen driftsregnskabog balance fra Tine endnu, men beholdning er 

følgende. 

Kontant 1250 euro 

Nordea  44571 kr 

Sabadell 4844 euro 

Tine har udsendt en medlemsliste. 

Regnskab forventes ved næste møde. 

 

12. andre nyheder /synspunkter fra webmaster 

  ingen 

13.  andre nyheder /synspunkter fra sekretær 

  ingen  

14. andre nyheder /synspunkter fra bestyreslsesmedlemmer 

Finn B. efterlyste et kursus i hjertestarter. 

Der bliver planlagt et i december meddelte Knud-Erik. 

Og inviteret særlig udvalgte som er på pladsen hver onsdag. 

Finn B. Kan ikke bruge sin nuværende email. 

Der er nu oprettet en ny mail til ham 

bestyrelsesmedlem22@gmail.com,  

Så husk, hvis der sendes mail til alle i bestyrelsen at rette det. 

15. Næste bestyrelsesmøde 

 

Hos Tine den 3.12 kl 14:30 

mailto:bestyrelsesmedlem22@gmail.com


 

 

 

 

  

 

 



 

  Referat af bestyrelsesmøde den 15.9.15 hos Tine 
  Skrevet af Hanne 
  Til stede: Knud Erik, Kaj, Ulrik, Tine,Hanne 
    

 DAGSOR Afbud: Finn B., Finn S. 
 

   

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referat godkendt 

2. Status på hjemmeside 

Ingen afklaring på ny hjemmeside, Knud Erik tager kontakt til Teddy 

Brogård igen. Eksisterende hjemmeside fungerer i dag undtagen for 

tilmeldinger fra hjemmesiden, det medfører et stort arbejde, når der 

kun kan tilmeldes pr. mail. Ulrik foreslog evt. at flytte til anden udbyder,  

der måske kunne håndterer de extensions til ovennævnte funktion. Vi 

afventer foreløbig Knud-Eriks tilbagemelding efter kontakt til Teddy. 

  

 

 

3. Status på efterårsfest. 

Der er foreløbig 16 tilmeldt til efterårsfesten. 

Jeg har haft en opringning med spørgsmål, om hvordan man bliver 

placeret til festen, henviste hende til at maile dette til Finn S.  

 

4. Status på efterårsudflugt 

I øjeblikket er der 8- 10 tilmeldinger, for at gennemføre udflugten skal der 

minimum være 30 tilmeldinger. Tine skriver en kort mail til alle, hvis der 

stadig magler tilmeldinger, når hun er tilbage d. 29.9 

 

5. Status på forårsudflugt 

 

Ingen yderligere nyheder nu, Knud-Erik vil gå i gang med planlægningen 

Datoen er 14.-18 marts , turen går til Malaga og evt. også til Portugal. 



 

 

6. Petanque problemer 

Problemer er løst 

 

7. Status på generalforsamling 

Der er fundet et sted som kan have plads til omkring 250, virker som 

rimeligt billigt, så der kunne måske inviteres til en ’menu del dia’ efter 

generalforsamling. Der arbejdes videre på en endelig aftale. Datoen er 

fredag den 11.marts. 

8. Mortensaften 

Knud-Erik prøver at få en aftale i stand ang. dette, men kan ikke selv 

deltage, da han er bortrejst på det tidspunkt. 

 

9. Andre nyheder /synspunkter fra formand 

Knud-Erik har haft henvendelse fra en forening, der ville tilbyde vores 

medlemmer til at tage med til en udflugt til Madrid, men den er alt for 

dyr, og desuden har klubben jo lige været i Madrid. Men måske kunne vi 

spørge deres medlemmer om at deltage i vores ture, hvis vi mangler 

deltager. 

 

10.andre nyheder/synspunkter fra kasserer 

Der er stadig problem med at få banken på plads, så Tine får adgang til 

klubbens konto. Tine ønsker at flytte spanske bank over til la caixa i stedet 

for sabadell og spurgte om nogle havde noget imod det. Det var ikke 

tilfældet. Nye bank skal have en spansk oversættelse fra 

generalforsamlingen med underskrift af formand og sekretær. 

Tine kontakter ligeledes nordea, når hun er i Danmark, for at få adgang til 

vores danske konto. 

Knud-Erik efterlyste information om nye medlemmer. 

Fremover vil Tine en gang om måneden sende liste med nye medlemmer 

og evt. udmeldte  til Ulrik, som så lægger den ind på den interne del af 

hjemmesiden. 

 

 



11. andre nyheder /synspunkter fra webmaster 

ingen 

12.  andre nyheder /synspunkter fra sekretær 

  ingen  

13. andre nyheder /synspunkter fra bestyreslsesmedlemmer 

Knud-Erik vil tale med Finn B. og Alex , når Finn B. er tilbage om hvornår og 
hvor længe de vil have hjælp til arbejdet om onsdagen. 

Knud-Erik vil nævne det onsdag ved petanque, og også direkte spørge 
nogle, om de vil hjælpe til.  

 

14. Næste bestyrelsesmøde 

 

Hos Tine den 9.10 kl 14:30 

 

 

 

 

  

 

 


