
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGERNE DEN 15. MARTS 2015  I DEN DANSKE KLUB I TORRE DEL MAR. 

 

80  medlemmer, heraf 12 per fuldmagt, deltog i Generalforsamlingen i Klubbens lokaler. Formanden, Kurt 

Kirkedal, bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Lars Aarup som dirigent. 

 

Lars Aarup førte derpå forsamlingen igennem dagsordenens punkter, dygtigt og myndigt. 

 

Bestyrelsens beretning blev godt modtaget, og der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Knus Jespersen fremlagde et forslag fra nogle medlemmer, gående ud på, at Klubben skulle udvide arealet 

ved at leje nabolokalet. Kurt Kirkedal opfordrede forslagsstillerne til at tilbagekalde forslaget og  

forsamlingen til at nedstemme det under henvisning til, at Klubben trængte til et konsoliderende år uden 

flytninger, og at bestyrelsen derfor var imod forslaget. 

 

Knud Jespersen  meldte derpå, at forslaget blev frafaldet. 

 

Regnskabet for 2014 og budget for 2015  blev godkendt af forsamlingen ved applaus. 

 

Efter en lille pause fortsattes der med den Ekstraordinære Generalforsamling. 

 

Nye folk til bestyrelsen blev valgt: Thomas Johansen, Tom Nielsen. 

 

Og der kom nye revisorsuppleanter: Ida Rafn og Ruth Nielsen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Kurt Kirkedal  kom med to flotte buketter og  mange smukke ord  

til Bente Presskorn og Mónica Riemann, der gik af efter en mangeårig indsats i bestyrelsen. Også 

forsamlingen hædrede de to piger med en stående ovation. 

 

Kurt Kirkedal afsluttede derpå Generalforsamlingen, og man gik over til Valgflæsk m/persillesovs! 

 

  

 



Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 15. marts 2015. 

 

Velkommen til generalforsamling. Vi har igen i år måtte sige farvel til nogle medlemmer som er afgået ved 

døden. Jeg vil gerneanmode generalforsamling om at rejse sig og holde et minuts stilhed.---------------- æret 

være deres minde. 

 

Det er skønt at kunne afholde vores generalforsamling i disse lyse venlige lokaler. Bestyrelsen fik som 

bekendt mandat til at undersøge mulighederne for at skifte lokaler. Lige pludselig gik det stærkt! Lejemål 

indgået og opsigelse af de gamle lokaler fandt sted. Dette indebar at vi i en periode havde dobbelt husleje, 

og at vi måtte påtage os en række ekstraudgifter i forbindelse med flytningen og indretningen af vore nye 

lokaler. Vi syntes resultatet er blevet flot, og at vi nu har nogle lokaler vi kan være bekendt at vise frem og 

nyder at bruge. I forbindelse med flytningen er der mange af vore medlemmer der har ydet en stor indsats 

med alt det praktiske. Igen har billarddrengene ydet en flot indsats, lige som bestyrelsen har måttet trække 

i arbejdstøjet. Tak til alle der ydede i denne forbindelse. 

 

Det bedste ved de nye lokaler er at tilladelserne er i orden. Vi har myndighedernes OK til at anvende 

lokalerne til klubvirksomhed, og vi har tilladelsen til at anvende fortovet om torsdagen og ved særlige 

arrangementer så som gensynsfest og loppemarkeder. Her skal lyde en tak til Svend for hans hjælp hertil. 

 

Vi er i den situation at vi ikke kunne blive enig med den tidligere udlejer omkring afviklingen af dette 

lejemål. Vi har indbetalt hvad vi finder er særdeles fair og mener, vi har behandlet udlejer godt. Vi må dog 

konstatere at dette er ikke tidligere udlejers opfattelse, og vi kan risikere et retskrav. Som I vil kunne se når 

vi kommer til punktet regnskab, finder bestyrelsen det ikke sandsynligt vi vil tabe en sådan retssag, og som 

en følge deraf har vi ikke har hensat noget beløb dertil. Vi gør dog med disse ord, generalforsamlingen 

opmærksom på, at der kan opstå en retstvist. 

 

Hvis man sammenligner kontingentindtægterne i årets regnskab med sidste år, ser det umiddelbart ud til vi 

har et fald i indtægterne. Vi kan dog ikke sammenligne tallene idet 13 regnskabet er for højt idet en del af 

disse kontingentkroner retsvis hører til på 2012 regnskabet hvor indtægterne hertil var markant lavere. Jeg 

har set på udviklingen fra 2009 til 2014 og kan se vi har en svag stigning i indtægterne på kontingent. 

Alligevel vil vi opfordre medlemmerne til at hjælpe med at få flere til at melde sig ind. Der er mange 

danskere, og dermed potentielle medlemmer i vores område som ikke kommer i klubben. Vi ved godt at vi 

kun får nye medlemmer hvis vores aktiviteter er interessante nok. Vi afholder derfor mange arrangementer 

hen over året, men er meget åbne over for nye ideer så hvis I har nogle sådanne så kom frem med dem og 

vi vil se om vi kan realisere dem. Vi vil gerne takke medlemmerne for at støtte op om vores arrangementer, 

uden den støtte og opbakning kan vi ikke få økonomien til at nå sammen. Jeg vil i det følgende illustrere 

betydningen heraf. 

 



Køkkenet og baren, har tilsammen med diverse arrangementer bidraget betydeligt til vores økonomi. 

Tilsammen gav disse tre områder et overskud på EUR 14.768,- hvilket er ca. EUR 745 mere end året før. 

Dette er dog også nødvendigt idet kontingentet ikke kan dække vore faste omkostninger som er i omegnen 

af 1365 EUR om måneden. Dette beløb dækker husleje, el, gas, vand og kontingent til ejerforeningen. Nogle 

af disse beløb er jo variable, men det er ca. dette beløb vi har i faste omkostninger. 

 

Jeg vil godt her minde om, at disse aktiviteter og dermed indtægter kun opnås ved rigtigt mange frivilliges 

indsats hen over året. Arrangementer kommer ikke af sig selv, så stor tak til alle der bidrager med 

arbejdskraft til gavn og glæde for klubben. Jeg vil godt her fremhæve alt det ”usynlige” arbejde. Tak for 

plakater, pasning af blomster, vask af duge, oprydning og forberedelser, dem der lukker og slukker, dem 

der giver et nap i køkkenet, ja stort set alt det man nemt risikerer at tro bare kommer af sig selv. 

 

Her vil jeg også gerne rette en tak til Ulla for at skaffe os gode sponsorindtægter, og selvfølgelig også takke 

vore sponsorer for deres støtte. Poul Eriks udlejning af Dvd’er har igen bidraget med et pænt beløb til 

klubben, tak for det Poul Erik! Også en tak til Alf for at skaffe gode og flotte sponsorpræmier til vort 

julelotteri samt en tak til dem der gav gaverne. Idet hele taget må vi sige at rigtigt mange virksomheder er 

venlige og gavmilde med deres støtte til os. Tak for det. Husk at støtte vore sponsorer som en tak for deres 

støtte til os. 

 

Vi kan se, ved større arrangementer er et antal deltagere på omkring 80 personer det ideelle til disse 

lokaler. Ved vores gensynsfest var vi godt 80 personer, og der var plads både til et tre mands orkester samt 

at tage sig en svingom. 

 

Vi forsøger at gennemføre de arrangementer vi inviterer til, og må sige vi næsten altid kan gennemføre 

dem. Vi måtte dog aflyse vores juleaften arrangement idet vores trofaste juleaftens arrangører Anita og 

Knud var forhindret i år. Det var ærgerligt, og det vi må lære af dette er at dem der står for et arrangement 

altid skal forsøge at oplære afløsere så vi ikke skal aflyse ved forfald. 

 

Der skal også lyde en tak til Puk og Maddie for deres indsats i køkken og bar. Tak for god behandling og tak 

for god mad både om torsdagen og ved diverse arrangementer. Skal vi ikke give dem en varm hånd for 

deres indsats. Som I sikkert har bemærket har bestyrelsen besluttet at antage fast hjælp til Puk om 

torsdagen. Her skal lyde en velkomst til Hanne. Tidligere var der frivillig hjælp til Puk, men bestyrelsen 

måtte konstatere at det blev sværere og sværere at finde nogle der kunne, så for ikke at presse nogle 

unødigt valgte bestyrelsen at skære igennem og få fast hjælp på. 

 

På sidste års generalforsamling var vi jo i den situation vi havde lidt svært ved at finde medlemmer der ville 

ind i bestyrelsen. Det lykkedes dog, og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig sådan at jeg blev 

formand. Det var nok ikke den ideelle løsning idet jeg ikke er her hele året. I den sammenhæng vil jeg gerne 

takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats når jeg har været fraværende, men også tak for 



deres hjælp til at indføre mig i diverse opgaver som var helt nye for mig. Vi forsøger på trods af mit fravær 

at klare opgaverne så godt som muligt. Om det er nok vil vi lade op til medlemmerne at vurdere, men I skal 

vide at vi gør hvad vi kan for at få tingene til at fungere. Jeg ved at fejl begås, det kan ikke undgås, men det 

er min filosofi at dem der ikke laver fejl, de laver intet! 

 

Når vi ser frem, ser tingene lyse ud for vor klub. Vi får mange positive bemærkninger omkring stemningen i 

klubben og omkring vores arrangementer. Vi har en langtidsaftale vedrørende vores lejemål, så intet tyder 

på uforudsete hændelser eller omkostninger, så hvis alt går vel, kan vi få hvad der må kaldes et mere roligt 

og normalt år. Et år hvor vi kan konsolidere os og vurdere fremtiden bedre. I kan være rolige, bestyrelsen vil 

ikke bruge dette som en sovepude, men altid se på nye tiltag og nye muligheder så vores ry som den bedste 

og mest velfungerende danske klub på solkysten ikke kommer til skamme. 

 

  

 

Den nye bestyrelse marts 2015  

 

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den ny bestyrelse sig som følger: 

 

Formand:                   Kurt Kirkedal Jensen 

 

Næstformand:           Rudi Stenberg 

 

Kasserer:                  Lise Løkke 

 

Best.medlem:           Karin Petersen 

 

Best.medlem:            Erik Holm 

 

Best.medlem              Thomas Johansen  thomas.johansen@yandex.com tlf. 604 158 607 

 

Best.medlem:             Birgith Leth 

 

Suppleant:                   Poul W. 



 

Suppleant:                   Tom Nielsen  aa.baade@gmail.com 

 

                                       Tlf. 642 486 915 

 

Suppleant:                     Poul W. 

 

Suppleant:                     Ditte (indtil videre Sekretær) 

 

                                         dittemolsen@gmail.com tlf.693 820 062 

 

Nye revisorer:               Annette Poulsen og Anita Axelsen 

 

Revisor suppleanter:   Ida Rafn rafn40@yahooo.dk  tlf. 952 531 556    

 

                                        Ruth Nielsen 
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