
Referat af den Ordinære Generalforsamling 

Den Danske Klub i Torre del Mar d. 18. marts 2018 

 

Formanden bød velkommen. 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Lars Aarup, dette blev vedtaget. 

Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og 

dermed beslutningsdygtig. 

Som Referent blev valgt Mai Brit Stokholm. 

Der var 96 stemmeberettigede fremmødte, og 4 fuldmagter. 

 

2. Bestyrelsens Beretning. 

Formanden bad om 1 minuts stilhed for at æres de medlemmer der er gået 

bort i det forløbne år. 

Bestyrelsens beretning kan i sin fulde form, læses på Klubbens Hjemme-

side. www.danskeklub.dk. Denne blev godkendt. 

 

3. Forslag fra Bestyrelsen. 

Ingen forslag. 

 

4. Fastsættelse af kontingent.  

Kontingentet fortsætter uændret. 

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen. 

 

6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2017. 

I Kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet. Her fremgår det at 

trods store ekstra udgifter i forbindelse med etablering og godkendelse af 

bla. handicaptoilet og rampe, viser regnskabet et overskud på 1.087,89 €. 

Klubbens formueinvestering i investeringspuljer har vist sig at give under-

skud, så vi har flyttet bak, og formuen står nu på en almindelig bankkonto. 

 

Kommentarer til regnskabet: 

Bent A. forespurgte til sponsor indtægter, her forventes at få orden i indbe-

talinger fremover. 

Alf kommenterede at underklubber som Bridge og Billard ikke længere 

fremgår af regnskabet. 

Mai Brit fremfører at underklubbers regnskab ikke hører til i Klubbens 

regnskab. 

http://www.danskeklub.dk/


Jytte W. Spurgte til den 1€, hun havde hørt skulle betales for at bruge 

klubben, det blev gjort klart at medlemmer ikke betaler til klubben for at 

bruge lokalerne. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

7. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2018 

Der forventes kun små ændringer på de fleste poster i 2018, dog vil der bli-

ve væsentligt højere omkostninger på køkken, da Puk vil blive fastansat og 

dermed større udgifter til bl.a. Seguridad Social. 

Der forventes også ekstra udgifter til renovering/udskiftning af Airconditi-

on. Forhandlinger med udlejer overlades til M-Consult. 

 

8. Eventuelt. 

Anette P. foreslog kørepenge til bestyrelsesmedlemmer, dette tages til efter-

retning. 

Birthe A. pointerer at til sidste fest manglede der både glas og kopper. 

Bent B. kan fortælle at der blev købt bestik til 80 personer sidste år, nu er 

der til 56. Medlemmerne bedes sikre at undgå der ryger bestik i affalds-

spanden. 

 

9. Afslutning. 

Dirigenten  takkede for god ro og orden, og ordinerede pause indtil den 

Ekstraordinære Generalforsamling. 

 

 

 

Referat af den Ekstraordinære Generalforsamling 

Den Danske Klub i Torre del Mar d. 18. marts 2018 

 

1. Valg af dirigent 

Lars Aarup blev foreslået. Dette blev vedtaget. 

 

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg: 

Lise Løkke, modtager genvalg 

Kurt Kirkedal, modtager genvalg 

Bent Brønsbjerg, modtager genvalg 

Birgith Leth, ønsker ikke genvalg 



Bestyrelsen foreslår at Finn Kristensen vælges som bestyrelsesmedlem. 

Der fremkommer ikke andre forslag, så ovenstående vælges til bestyrelsen. 

3. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen forslår 

Brinnie Pedersen 

Jens-Peter Hartmann 

Der fremkommer ikke flere forslag, så ovenstående vælges til suppleanter.  

 

4. Valg af revisorer.  

Revisorerne er valg for to år, så der er ingen på valg. 

 

5. Valg af revisorsuppleanter. 

Bestyrelse foreslår 

Poul W. Hansen  

Ruth Nielsen 

Der fremkommer ikke flere forslag, så ovenstående vælges til revisorsupple-

anter.  

 

6. Eventuelt. 

Knud A. forespørger om der er nogen der vil overtage Juleaftenarrangemen-

tet. 

Bestyrelsen siger tak til Birgith for et godt samarbejde. 

 

7. Dirigenten takker for god ro og orden, også under den Ekstraordinære Ge-

neralforsamling. 

 

 

 

 

Formand Dirigent Referent 

Bent Brønsbjerg Lars Aarup Mai Brit Stokholm 

 

 

 

 

 


