
   

Marts 2020 månedsbrev 

  Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

 

 

På en øde Ø   

  

Vi befinder os alle på en øde Ø, i færd med at sende 

flaskepost af sted med ønsker om vores behov. Dette er 

den nye virkelighed uanset hvor vi befinder os, og det 

værste, ingen kan sige os hvor længe det vil vare. Det er 

op til hver enkelt af os at mindske udbredelsen af covid-

19. Derfor hold afstand, beskyt dig og hold jer orienteret 

om information fra vore regeringer. Lad os sende en 

STOR TAK til alle der kæmper i front for at hjælpe os, 

læger, sygeplejere, politi, ja alle der holder vores lande i gang trods risiko for smitte. 

Formand Ingelise Langenberg skriver. 

Trods mine udfordringer, kæmper jeg for DVK. Jeg vil det bedste for alle medlemmerne – kæmper for 

retfærdighed – åbenhed og ærlighed. Kæmper også for forståelse fra medlemmerne.                                                                                                         

Hele bestyrelsen vil det bedste for medlemmerne.                                                                                                               

Vi arbejder NU med stor enighed og ser fremad. 

Velkommen til nye medlemmer. 

Vi byder velkommen i DVK til, Klaus Hybel, Kissen Møller Hansen, Poul Erik Høgsted og Thomas Glaeser og 

håber at se jer omkring i vor klub. Vi kan også byde velkommen til en ny sponsor se vor webside restaurant 

Zum Bräustüberl, som vi kan anbefale med god tysk/østrigsk mad. 

Fra statistikkens verden 

Vi startede pr. 1. januar med 500 medlemmer i DVK og er nu ved udgangen af marts 444 medlemmer. Vi har 

i år fået 18 nye medlemmer, men også taget afsked med 74 medlemmer (heraf 50 som er slettet grundet 

manglende betaling af kontingent), vi kan alle gisne om hvilke motiver der er til at vælge os fra, men må også 

sige dem tak for den tid de har støttet vores klub. Vort åbent hus-arrangement i 2018 gav os 56 nye 

medlemmer. I året 2019 fik vi 88 nye og sagde farvel til 58 medlemmer. Vi har nu alle en udfordring 

fremover, der er stadig mange danskere der er her, eller kommer for at købe hus, lad os invitere dem 

indenfor i DVK når vi møder dem. 

 

  



Klubmesterskab i Petanque, den 7. marts. Inkl.8 SOL 

En dejlig lørdag, hvor alting gik op i en højere 

enhed. Vi startede kl. 8,00 med at opstille telte, 

borde og stole, samt det store gratis 

morgenkaffebord, hvor både spillere og tilskuere 

var mødt talrigt op, og flere kom til i dagens løb. 

Der var gået meget arbejde forud, hvor Henning 

med sikker hånd styrede turnerings plan og satte 

spil i gang på de forskellige baner, godt hjulpet af 

Bent som banedommer. Under hele dagen var 

der salg af lotteri med masser af præmier, 

mange sponseret af DVB-LAB ved Lars, husk 

dette hvis I skal snakke fjernsyns kanaler. Der var 

senere på dagen godt gang i pølser, burgere og 

drikkevarer. 

Resultatet af alle spil blev:                                                                                                                                                          

Nr. 1 Annelise & James Folting  

Nr. 2 Anne-Marie Olsen & Flemming Rasmussen                                                                                                        

Nr. 3 Kirsten & Finn Veje                                                                                                                                                       

Nr. 4 Kirsten & Peder Andersen 

En STOR TAK til alle hjælpere der gav en hånd med, og som gjorde denne dag til en dejlig hygge lørdag. 

Støtte til klub aktiviteter. 

Bestyrelsen har givet støtte til klub turneringer, der afholdes af de to kortklubber (fælles turnering) samt 

tennisklub. Vi håber I får lejlighed til at afholde disse turneringer når alle forbud er taget af bordet. 

Golf på tur til Val del Este. 

Der er planlagt en udflugt for alle golfspillere fra den 14/10. til 16/10 med 20 deltagere, hvoraf de 16 pladser 

er besat. Du kan se mere om denne tur, samt tilmelde dig på vores webside under golf aktivitet. Her står 

også alt om arrangementet og priser. 

Tennismesterskab afholdt den 11. marts på Orihuela Costa Resort 

En perfekt dag at afholde klubmesterskab i tennis. Solen skinnede fra en 

skyfri himmel. 

Vi var 18 kampberedte tennisspillere, der virkelig kæmpede om at blev de 

bedste. 

Pga. corona virus manglede vi et oplagt publikum. 

Klubmestrene blev: 1. Erik. 2. Knud 

 

 



Hjælp omkring rejser og ophold under corona krise. 

Selvfølgelig er jeres bestyrelse til rådighed, hvis der er behov for hjælp omkring denne krise, men også vi 

sidder fast i DK eller ES, og skal trække på de forskellige udmeldinger der kommer, men en snak kan vi altid 

tage, det har jeg allerede prøvet nogle gange, altid bedre end føle sig ”Palle alene i verden” 

Bestyrelsesmøder. 

Vi nåede med hiv og sving at afholde to bestyrelsesmøder, som oplæg til vores generalforsamling, dels 8/3. 

og det sidste 15/3. hvor vi så blev lukket ned den 16. marts med udgangsforbud. Referat kan ses på web. 

Dødsfald 

Det er med sorg, vi modtog meddelelse om at DVK’s stifter og første formand Knud Andersen er gået bort. Vi 

sendte en bårebuket til hans begravelse i Tranbjerg Kirke, og har modtaget denne tak fra Jytte Andersen. 

 ”Vil sige tusind tak, for de smukke blomster til Knuds begravelse, det var utroligt sødt i tænkte på ham, ja 

det skete pludselig, var ikke syg, ja livet er skrøbeligt, endnu engang tak til klubben fra mig. Jytte Andersen.” 

 

 

 


