
REFERAT FRA MØDET DEN 14.03.2020 via Skype 
 
Deltager:  
Adolfo Hansen, Nicolas Jacobsen, Cristina E. Jensen, Julia Mauritzen, Alan Biondo 
R., Silvia Jensen, Astrid H. Nielsen 
 
Vi startede mødet ca. KL. 09:30   
 
Dagsorden for fonden 
1 – Silvia skrev fondens referat. 

a – Hvad beholdning har fonden, regnskab: 34500 

 b -  Ansøgningsformular. Astrid og Silvia udarbejder en formular. 

(Ansøgningsfrist 31/12).  

 c – Antal ansøger: 17  

2 – Eventuelt.  

 

Dagsorden for DAF 
 

1 -  Valg af ordstyrer: Nicolas Jacobsen  

 

2 – Ord fra formand. Vi satser på at holde stævnen i år.  

 

3 – Orientering om parken. Energinet har intet at fortælle os omkring parken. Vi 

er samme sted som vi har været hid til.  

Der er fældet 2 træer ved siden af et hus som var for gene til nabo. Vi har ikke 

fået brande af disse træer. Alt er ryddet op fra parken.  

 

4 -  Ny æresmedlemmer (Cristina): Olav Østergård og Alice Pedersen. 

 

5 – Facebook (Astrid): der laves markedsføring af stævnen efter påsken når vi 

måske ved mere omkring verdens situation. 

Opfordring til medlemmer om at dele med Astrid hvis der findes relevante info 

til Facebooks side eller interessante artikler til deling. 

Der skrives i invitationen til stævnen at gæster skal komme med deres egen 

service. Dette bliver sådan fremadrettet.  

 



6 – Regnskab: Forenings regnskab. Udarbejdelse af en ny budget hvis nødvendig. 

(Cristina)Beholdning i banken: 29000 kr.  

Overskud fra sidste stævne: 2396,84 kr. 

Bestyrelsen venter med at skrive under regnskabet til alle sammen har mulighed 

for at mødes igen. 

Vi fortsætter med budgettet som sidste år. 

7 – Asado pris og liste over hvad vi har og skal købe. Madlavning generelt. 

Kontingent og prisen til Asado bliver uændret i år. 

 

8 – Stævne: underholdning, lej for børn, etc. 

Lodtræknings præmier: Mate (Adolfo), Libro (christina), ramme af cardón 

(Astrid), yerba og vin (Cristina), Pølser (Allan sponsorerer), gratis asado entré  

Underholdning: evt Nicolas Alvarado med sin Guitar (1500kr, betalt af fonden og 

spiser gratis til stævnen) (Astrid kontakter ham).  

Der kunne holdes en loppemarkedet med Argentinske ting. Indtægten vil gå til 

forening. Det der ikke bliver solgt bliver taget med hjem igen. (hvis vi gøre dette 

skal det stå i bladet) 

 

9– Årshæfte 2020.  

Vi er klar over retningslinjer for GDPR, vi oplyser fortsat i bladet en liste over 

medlemmer med det data som vi har gjort hidtil.  

Materiel til heftet: 
• Medlemsliste (Cristina sender det den 1/5),  
• Reklamer (pris 100 en hel side 50 1/5 side. (Astrid spørger Erik)  
• Program,  
• Materiale:  

EVT. Nicolas: omkring de nye regler mellem DK og Arg siden Dronningen var 
i Argentina  
EVT. Erik omkring en af sine rejser i Argentina;  
Nicolas Alvarado: oplevelse af deltagelses sidste års asado;  
EVT. Silvias familie research;  
Artikel af Cristina Cvitanich både på spansk og dansk;  
EVT anmeldelse af bog: Rejsen mod syd (Cristina finder ud af en anmeldelse 
af bogen);  
Artikel om litteratur der findes om Danske-argentinske bøger (Hans Erik) 

• Vinderne af gratis asado: 2020 Elis Jochumsen, Else Mortensen, Gerd Hansen. 
• Regnskab (Silvia, Cristina sender den 31/3) 
• Forsiden emne (Argentinsk landskab + lille info om stedet) 



• Hilsen fra formand (Adolfo) 
• Resume fra generalforsamlingen 2019 (Astrid) 
• Dødsfald (Julia og Cristina sender mig navne den 1/5) 
• Husk at medbringe bestik, tallerken og glas.  
• Sæt besked i voicemail og Cristina ringer tilbage. 
 

Deadlines til Bladet:  

• Korrektur, dansk/spansk: 15/4 korrektur: Jens på dansk Ritta på spansk 

• Til Cristina den 15/5 

• Tryk senest den 18/5 til print  

• Post, E-mail, 21/5 (1 måned og 1 uge før generel forsamling) 

 

10 – Eventuelt 

Astrid Ring til Per ift. retningslinjer. 

Uddeling af opgaver på selve stævne: 

Så længe man ikke har noget man skal ændre fra tidligere år, bliver det som det 

plejer. (Norma Biondo spørges af Cristina omkring kage) 

Salater bliver lavet på stedet. 

Toilet, telt, plads, kød, brande er der styr på. (Adolfo) 

Container (Cristina får styr på dem) 

Vi holder stadig kontakten ved lige pr WhatsAspp.  

Adolfo sender indkaldelse ift. eventuelle Skype møder ved ekstraordinær 

situationer ift. stævnet.   

 


