Generalforsamlingen 2012

DEN NORSKE KLUBBEN
COSTA BLANCA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I henhold til klubbens vedtekter, artikkel 12, innkalles med dette til ordinær
generalforsamling

Mandag 12. mars 2012 kl. 17:00 i Casa Cultura, Alfaz del Pi.
Dersom forsamlingen ikke er beslutningsdyktig på nevnte tidspunkt (se art. 14 i klubbens
vedtekter) foretas med denne innkallingen innkalling nr. 2, slik at generalforsamling kan
gjennomføres som angitt, men med 30 min. senere start.
De frammøtte stemmeberettigede medlemmene vil da være en fullt beslutningsdyktig
forsamling.
Adgang til generalforsamlingen og stemmerett har alle medlemmer som har betalt full
kontingent for år 2012. Hvert medlem har 1 - en – stemme og kan i tillegg avgi stemme etter
godkjent fullmakt fra et fraværende stemmeberettiget medlem, ved bruk av fullmaktskjema
(se art. 14 i vedtektene).
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning.
Konstituering. Etter vedtektene art. 13 vil styret utpeke møteleder.
Sekretær er referent. Det ønskes valgt en medreferent.
Styrets årsberetning for 2011.
Regnskap og revisjonsberetning.
Fastsettelse av kontingent for år 2013.
Styrets forslag til budsjett for år 2012.
Valg.
Forslag fra medlemmer og styret.

Alfaz del Pi, februar 2012.

Bjørg Svedbergh
Styreleder.
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Sak 3. Styrets årsberetning for 2011.
Antall medlemmer ved årets utgang var på totalt 1021 medlemmer av disse var
220 halvårs- kortids- og gjestemedlemskap, og 801 helårsmedlemmer.
Styret hadde etter generalforsamlingen 2011 følgende sammensetning:
Leder
Bjørg Svedbergh
Nestleder
Astrid Larsgaard
Økonomiansvarlig
Jørgen Jentoft
Styresekretær
Kirsti Skollerud Henden
Styremedlem
Tormod Seljevoll
Styremedlem
Thomas Rønning
Styremedlem
Aud Y. Aasen
Varamedlem
Arne Flaten
Varamedlem
Inger Karin Stafseth
Da Astrid Larsgaard og Jørgen Jentoft trakk seg fra sine verv i januar, rykket Arne Flaten opp
som styremedlem. Varamedlem Inger Karin Stafseth har trakk seg fra sitt verv i februar.
Klubbkontoret har vært åpent fra 1.september til 31. mai mellom kl.10:00 og kl. 14:00.
Klubbens ansatte kontormedarbeider er Anne-Elisabeth Nesset.
Klubbens serveringstilbud har daglig åpningstid fra kl 10.00 til 14.00, samt til 15.00 på
fredager, i tillegg er det servering ved noen av de faste kveldsarrangementer, så som
VinoGastro, Bridge, fredagsdans m.fl. og serveringen er kun helt stengt i feriemåneden
august.
Klubbens ansatte kafévert er Francisco Andres Perez Gallego.
Styret har i 2011 holdt 8 møter, og klubbens arbeid er fordelt mellom styremedlemmene.
Styret har arbeidet med en personalsak, som nå er løst. Etter valget i mars 2011 ble
ansvarsområder fordelt som følger:
Kontakt Alfaz kommune
Arrangementer/fester
Vaktlister
Reiser
Lotteriansvarlig
Kulturkveld
Gudstjenester
FIA
Ekstern kontakt
Dia International
Dia Europa
Byggekomité
Informasjonsrådet
Redaktør
Helse- og sosialutvalg

Bjørg Svedbergh, Thomas Rønning
Astrid Larsgaard, Inger Karin Stafseth
Kirsti Skollerud Henden
Astrid og Rolf Larsgaard, Inger Karin Stafseth og John Sira
Jørgen Jentoft
Kirsti Skollerud Henden, Aud Aasen
Hans Christian Halvorsen, Åse Grimstad
Bjørg Svedbergh, Thomas Rønning
Bjørg Svedbergh, Thomas Rønning
Tormod Seljevoll
Marit, Gjelsten, Kirsti Skollerud Henden
Tormod Seljevoll, Bjørg Svedbergh, Bjørn Bendigtsen, Arne
Flaten. Komiteen supplerer seg selv, etter behov.
Bjørg Svedbergh, Inger Karin Stafseth, Bjørn Væthe, Per Moe,
Anne Elisabeth Nesset (sekretær).
Informasjonsrådets leder Bjørg Svedbergh
Angelica Majos, Aud Aasen

Kontaktpersoner til gruppene:
Historiegruppen
Kirsti Skollerud Henden

2

Generalforsamlingen 2012
Sang/musikk
Filosofi
Bridge
Kunstgruppen
Vino Gastro
Fotogruppen
Hørselsgruppen
Costatrimmen

Jørgen Jentoft
Bjørg Svedbergh
Tormod Seljevoll
Inger Karin Stafseth
Aud Aasen
Jørgen Jentoft
Hans Christian Halvorsen
Kirsti Skollerud Henden

Lokalene.
Med generalforsamlingsvedtaket fra 14.mars 2011 som den styrende målsetting har arbeidet
med prosjektet ”Herre i eget hus” stått sentralt i styrets arbeid gjennom året. Festeavtalen med
kommunen ble ferdig forhandlet og signert den 16. mai. Byggekomiteen og arkitekten har
utarbeidet romprogram og materialvalg og har, basert på innspill fra medlemmer og andre,
invitert 9 entreprenører til å gi tilbud på hele prosjektet. Dags dato arbeides det med runde to
med tre entreprenører, før endelig valg gjøres. En bank har sagt seg villig til å låne klubben
inntil € 300.000,-, og medlemmer har betalt inn gaver på nærmere € 50.000,-. Styret vil fatte
sitt endelige vedtak om bygging når alle premisser i saken er avklart.
Samarbeidsutvalget.
Det er nå 13 grupper tilsluttet klubben. Samarbeidsutvalget har holdt et møte hvert semester,
til gjensidig informasjon og koordinering. Aktivitetsgruppene bruker klubbens lokaler flittig
og bidrar ved å betale leie på den måten til klubbens økonomi.
Arrangementer.
I 2011 har det vært arrangert seks klubblunsjer, noen med meget godt besøk. Det er holdt en
gudstjeneste i klubben med stort frammøte. Kulturkveldene som arrangeres sammen med
Sjømannskirken er populære og bidrar til klubbens drift. Det er holdt seks slike kvelder dette
året. Feiringen av 17. mai ble gjennomført i god norsk tradisjon. Vi fulgte tradisjonen med
gudstjeneste i Minnekirken og barnetog til Solgården. Etter borgertoget i Alfaz del Pi holdt
klubben sin festmiddag på Sun Palace med mange gjester. Onsdagskveldene har hatt godt
besøk. Med den formen de har fått nå, med start med et lite foredrag e.l. og oppfølging med
Quiz, er de blitt et populært tilbud. Det har vært månedslotteri en gang i måneden i
vinterhalvåret, samt julelotteri. Lotteriene har bidratt godt til klubbkassen. Kunstgruppens
julemesse ble holdt klubbens lokaler. 53 feststemte medlemmer og gjester valgte å ta
”Julaften i klubben” i regi av VinoGastro. Et arrangement som alle ville skulle gjentas i år.
Norsk Bisp ble servert 3. juledag. Ved flere anledninger har vi deltatt i arrangement sammen
med andre grupper i kommunen. Den 8. mai deltok vi i Dia de Europa, i forbindelse med den
norsk-/spanske kulturuken, med folkedans. Den 2. oktober feiret vi Dia Internacional de
Alfas, med stands på sportsplassen sammen med mange av de andre organisasjonene i
kommunen.
Reiser.
I og med at aktivitetsgruppene gjennomfører hyppige dags- og langturer har klubbens egne
reisetilbud til medlemmene i 2011 kun vært en tur med tog til Barcelona og et Cruise til
Kanariøyene i regi av Scan-Travel. Ansvarlige for disse to reisene har vært Inger Karin
Stafseth og Astrid Larsgaard.
Kurs.
Også i 2011 har spanskkursene både for nybegynnere og viderekommende vært et fast innslag
i klubbens lokaler. Det er uttrykt behov for flere nybegynnerkurs og samtalegrupper på
spansk. Vårens malerkurs og høstens kurs i Facebook gikk etter planen.
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Til sak 4. Regnskap og revisjonsberetning.
DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA
RESULTATOVERSIKT 2009/2010 M/BUDSJETT 2010/2011
Budsjett

Resultat
DRIFTSINNTEKTER

2010

2011

Kontingenter

32 115 €

33 407€

35 000 €

35 500 €

Loddsalg

4 655 €

3 302 €

4 000 €

4 000 €

Utleie av klubblokaler

3 248 €

3 639 €

3 000 €

3 500 €

Arrangementer

5 385 €

2 418 €

2 000 €

2 000 €

Andre inntekter

2 418 €

2 440 €

2 000 €

2 000 €

Andre bidrag og tilskudd

4 526 €

3 147 €

3 000 €

3 000 €

52 348 €

48 354 €

49 000 €

50 000 €

Sum driftsinntekter

2011

2012

DRIFTSKOSTNADER
23 999 €

21 203 €

24 000 €

24 500 €

Kontorrekvisita

2 910 €

912 €

2 500 €

500 €

Kjøp og vedlikehold utstyr

1 925 €

691 €

1 550 €

1 000 €

Telefon/fax

1 731 €

2 011 €

2 000 €

2 000 €

Husleie/felleskostnader

797 €

531 €

1 000 €

500 €

1 961 €

213 €

1 000 €

700 €

0€

0€

0€

1 800 €

Strøm

4 752 €

4 763 €

5 000 €

5 000 €

Avgifter, forsikringer

1 106 €

1 322 €

1 200 €

1 200 €

Gaver

1 168 €

819 €

500 €

500 €

Andre utgifter

4 504 €

4 812 €

2 500 €

2 500 €

Lønn sekretær

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

Sosiale utgifter

2 133 €

2 879 €

3 500 €

3 000 €

Refusjon til styremedl.

1 250 €

1 000 €

1 250 €

1 250 €

494 €

859 €

500 €

500 €

57 232 €

50 516 €

55 500 €

53 450 €

Porto
Vedlikehold klubblokaler
Renhold klubblokaler

Bibliotek
Sum driftskostnader
-

4 884 €

Avskrivning inventar

-

Sum Avskrivninger

-

Resultat før avskrivninger

-

2 162 €

-

6 500 €

1 726 €

-

1 726 €

-

-

3 450 €

1 500 €

-

1 500 €

-

1 100 €

1 500 €

-

1 500 €

-

1 100 €

AVSKRIVNINGER
- 0€

Avskrivning lokaler

-0 €

-0€

-0€

FINANSINNTEKT/UTGIFT
4 878 €

Renteinntekter/utgifter netto

6 144 €

0€

Agio/disagio
Sum finansinnt/utgift
RESULTAT FØR
EKSTRAORDINÆRE

-

4 000 €

4 550 €

45 €

0€

4 878 €

6 098 €

4 000€

4 550 €

1 732 €

2 436 €

4 000 €

0€

-

-

0€

EKSTRAORDINÆRE BIDRAG
Serveringstilbud netto/noter
Medlemsinformasjon netto/noter

-

7 507 €

-

1 513 €

4 000 €

0€

2 882 €

-

2 368 €

0€

0€

Sum ekstraordinære bidrag

4 625 €

-

3 881 €

4 000 €

0€

ÅRSRESULTAT

2 893 €

-

1 445 €

0€

0€
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET
FOR DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA PR. 31/12-2011
KONTINGENT: Innbetalt kontingent i 2011 er marginalt bedre enn 2010, men kun
40 medlemmer fra budsjett. Vi har i løpet av året fått mange nye medlemmer, hvorav mange
”korttids” fordelt på alt fra noen uker til halvår. Forhåndsbetalt kontingent for 2012 er ført på
egen konto i balansen. Av skyldige kontingenter er kun € 520,- tatt med ved årsskiftet, og
betaling mottatt i år, resten av de utestående kontingentene er annullert og medlemskapet er
stoppet.
LODDSALG: Loddsalget i 2011 er litt dårligere enn året før, ca. 1 loddbok fra budsjett.
Loddsalget er et månedslotteri, med næringsmidler som gevinster, noe vi startet med i 2010
med stort hell. Månedslotteriet er fortsatt en viktig del av klubbens økonomiske resultat og det
er viktig at besøkende blir gjort oppmerksomme på gevinstene.
UTLEIE AV KLUBBLOKALER: Utleieinntektene for lokalene er bedre enn fjoråret og
budsjett, mest som følge av økt annonsert aktivitet.
ARRANGEMENTER: Høy aktivitet gir resultater, oppslutningen om klubblunsjer og
kulturkvelder har vært bra gjennom året.
ANDRE INNTEKTER: Beløpet består i all vesentlighet av kopipenger, internett-tilknytning,
salg av nye og brukte bøker, pins, caps, julekort,
ANDRE BIDRAG OG TILSKUDD: Dette er i all vesentlighet bidrag fra VinoGastro og
mange korttids/ukemedlemskap fra besøkende i klubben. Fra 2012 vil disse medlemsskapsinntektene inngå i posten Kontingentinntekter, i år var beløpet € 526,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSLEIE/FELLESOMKOSTNINGER: Vi kostnadsfører og betaler i h.t. leiekontrakten
mellom oss og Nordic Residential SL, av 02.04.03 Budsjettforutsetningen for 2011 var satt
høyt i påvente av indeksregulering som ikke kom.
KONTORREKVISITA: Forbruket er bevisst holdt igjen og innkjøp gjort rimeligst mulig.
KJØP OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR: Årlig program- vedlikeholdsavgift medlems og
regnskapssystem, vedlikehold og reparasjoner internettutstyr, pianostemmer m.m.
TELEFON/FAX: På budsjett.
PORTO: Portoutgiftene er sterkt redusert ved at vi nå i større grad bruker e- post og at vi
oppfordrer medlemmene til å holde seg oppdatert via våre hjemmesider. Samtidig blir all
porto relatert til medlemsbladet ført som utgift i bladets regnskap og medlemmene er blitt
oppfordret til å hente bladet i klubben.
VEDLIKEHOLD KLUBBLOKALER: Skifte av lyspærer, desinfeksjon, skadedyrskontroll
og generelt nødvendig vedlikehold. (Utført i 2011 av klubbverten)
RENHOLD AV KLUBBLOKALENE: Arbeidet med renhold av klubblokalene har i alle år
vært en del av ”Kafedriften” og blitt utført av kafeverten og har derfor ikke tidligere vært
synlig i regnskapet. Fra 2012 vil dette endres og de reelle kostnadene skal vises der de
oppstår. Dette er reflektert i budsjettet for 2012.
STRØM: Som budsjettert og vi betaler nå eget strømforbruk etter faktura fra Iberdrola.
AVGIFTER OG FORSIKRINGER: Består av vår forsikring hos AXA.
GAVER: Blomster til jubilerende medlemmer, foreninger, forbindelser etc. Noe høyere enn i
fjor som følge av klubbens gave til St.Olav's kapellet i Covarrubias.
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ANDRE UTGIFTER: Posten består av, aviser til klubben, litt bevertning som markedsføring
overfor besøkende grupper og litt til klubbvertene. De store kostnadene er til
regnskapstjenester ved lønnsføringer, arbeidsgiveravgift og merverdiavgiftsregnskap og
offentlig periodisk rapportering, oversettelser og trykking av årsmeldingen, samt annen
rapportering til myndighetene.
LØNNINGER OG SOSIALE UTGIFTER: Dekker personalkostnadene til kontoradministrasjon for ni måneder + feriepenger (10 måneder)
KOMPENSASJON TIL STYREMEDLEMMER: Dette er en avsetning som skal
godkjennes av årsmøtet for utbetaling etter årsmøtet. Samme beløp hvert år.
NYE BØKER: Vi fornyer og utvider fortsatt vårt bibliotektilbud til medlemmene.
AVSKRIVNINGER: For inventar er det benyttet en saldoavskrivningssats på 20 %. Bygg
avskrives først når det foreligger ferdigattest og da med 5 % sats.
FINANSINNTEKT/UTGIFT: Finansnettoen er litt lavere enn tidligere år, men bedre enn
budsjett, som forutsatte en lavere innskuddsrente.
EKSTRAORDINÆRE BIDRAG:
Serveringstilbudet: Klubbens serveringstilbud til medlemmene føres, etter anvisning fra vårt
spanske regnskapskontor, på egne konti i regnskapet med salg, innkjøp, lønn og
arbeidsgiveravgift.
Konto

Servering
Innkjøp
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Bidrag/belastning vist i regnskapet
Rengjøring av lokalene
Virkelig resultat fra serveringen

2009
Realisert
halvår
11.439
3.737
2.976
502
4.224
1.800
6.024

2010
Realisert
helår
30.610
10.400
9.470
3.233
7.507
1.800
9.307

2011
Realisert
helår
29.569 *)
11.048
13.367
6.667
-1513
1.800
287

2012
Budsjett
32.000
10.560
13.596
6.667
1.177**
1.800
2.977

*)En note til lønnsforholdet er at kaféverten ble i juli leid ut til eksternt vedlikehold og
honoraret ble godskrevet klubben på konto for servering. Slik sett har klubben kun blitt
belastet for ti måneder + feriepenger. For øvrig var det enighet i 2010 om at det skulle være et
utvidet serverings/aktivitetstilbud i juni og juli. Først medio juni 2011 ble det besluttet at
serveringen skulle stenges i juli. August er feriemåned. Nettoresultatet vises som
ekstraordinært bidrag/belastning. Etter ønske fra medlemmene viser vi nedenfor hvordan
netto er fremkommet. Klubben tok selv over serveringstilbudet fra september 2009.
**) Av forsiktighetshensyn settes budsjettert resultat for serveringstilbudet til null.
Kommentarer til drift av serveringstilbudet til klubbens medlemmer. Utviklingen av
serveringstilbudet og budsjett forutsetningene for 2011 baserte seg på erfaringene vi høstet fra
september 2009 gjennom vår, sommer og høsten 2010.
Da restauranten i Alfas del Sol åpnet igjen etter å ha vært stengt i to år endret
besøksfrekvensen seg og færre benyttet seg i en periode av klubbens serveringstilbud.
Ikke før senhøstes 2011 tok besøksfrekvensen seg opp igjen.
Varelageret for serveringen er vurdert etter FIFO prinsippet og verdien er etter
gjenanskaffelseskost.
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Vi anbefaler alle også om å lese litt historikk i QP nr. 3 2010 side 32 og 33 på
www.dnkcb.com.
Renholdskostnader, renhold av klubbens lokaler, slik tilbudet fra renholdsfirma viser, er på
€ 1.800,-. Dette utføres i dag av kaféverten, men er ikke tidligere vist i regnskapet. For 2012
vil dette vises som egen post både i regnskapet og som en budsjettpost.
QUÉ PASA?: Klubbens medlemsblad og informasjonsarbeid har også i år gitt et underskudd.
Styret vedtar løpende om medlemsbladet skal produseres. Sponsorinntektene er litt høyere
enn i fjor, og produksjonen er litt rimeligere. Qué Pasa? sammen med våre andre
informasjonsaktiviteter, hjemmesider m.m. føres etter anvisning fra spansk regnskapsfører, på
egne konti i regnskapet og resultatet vises som ekstraordinært bidrag/belastning. Etter ønske
fra medlemmene viser vi nedenfor hvordan netto er fremkommet.
Konto
Sponsorer
Produksjon
Bidrag/belastning

2009Realisert 2010 Realisert 2011Realisert 2012 Budsjett
12.822
13.073
13.526
15.200
15.075
15.953
15.894
15.200
-2.253
-2.882
-2.368
0

KOMMENTARER TIL BALANSEN
EIENDELER.
Omløpsmidler.
Omløpsmidlene består av innskudd i banker, samt to depositumkonti. Salgssummen for de
gamle lokalene, som utgjør majoriteten av klubbens egenkapital, er plassert på høyrentekonti,
i tre forskjellige banker pga at det kun er statssikring for inntil €100.000,- i bankinnskudd
dersom banken skulle gå konkurs.
I tillegg har vi år opprettet en egen Innskuddskonto for gaver til nytt klubbhus.
Depositum Alfaz kommune er som sikkerhet for våre forpliktelser overfor kommunen i
forbindelse med prosjektet eget klubbhus.
Depositum Nordic Residencial er € 4.370,- er i henhold til leiekontrakten sikkerhet for
husleie.
Inventar består av stoler, bord, hyller, datamaskiner og kafeinnredning, avskrives årlig.
Klubbhus/bygg Aktiverte kostnader i forbindelse med prosjektet eget klubbhus. Geotekniske
undersøkelser, arkitekthonorar, advokathonorar relatert til kontrakter, byggelisens m.m.
GJELD OG EGENKAPITAL
Avgrensninger. Avgrensninger er avsetninger gjort hvert år siden 2008 for latent ansvar ved
mulig restanse ved avregninger av husleie og vedtaket om å ha en forsiktig forretningsførsel
iht. leieavtalen av 02.04.03.
Klubbhus/bygg – innskudd/sponsorer. Med start i 2010 begynte medlemmer å sette inn
penger som var øremerket nytt klubbhus. For å unngå at disse pengene ble tatt inn i den
vanlige driften er denne avsetningen opprettet i balansen, som en ”gjeld” eller kanskje snarere
en forpliktelse overfor bidragsyterne.
Kontingent forskuddsbetalt. Mange medlemmer betaler sin medlemskontingent i god tid før
det nye året begynner, denne forskuddsbetaling avsettes i balansen og tas til inntekt i det
angjeldende året.
Egenkapitalen endrer seg med periodens over/eller underskudd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUDSJETTET FOR 2012:
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Medlemskontingenten for det kommende året baserer seg på samme forutseninger som for
2011, med tillegg av noen nyinnmeldinger samt at alle typer medlemskontingenter føres der.
Driftsinntekter generelt baserer forutsetningene seg på det samme aktivitetsnivået som for
2011, men med en klar forventning om at medlemmene i større grad blir med på dugnaden.
Ekstraordinære bidrag er for 2012 budsjetter med null, se for øvrig kommentarene, under
samme benevnelse, for regnskapet 2011, ovenfor
Ellers er styret av den oppfatning at budsjettet for 2012 reflekterer den planlagte løpende
driften av klubben.
Alfaz del Pi, 30.januar 2012
For økonomiansvarlig 2011
Tormod Seljevoll
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Til sak 5 fastsettelse av kontingent for 2013
Årskontingent, helårsmedlemskap 2013.
”Det er bedre å være på forskudd” og det gjelder jo på mange måter også for
medlemskontingenten i klubben. Det er tross alt kontingenten som skal dekke kostnadene for
å drive en klubb som vår.
Selv om tall, regnskap og økonomi kjeder mange, er det vanskelig å betale med noe annet enn
penger, når regningene for renhold, aviser, strøm, kommunale avgifter, husleie, lønn, telefon
osv., forfaller.
I QP nr. 2 2010 side 41 ble medlemskontingenten fra 1970, da klubben ble grunnlagt, omtalt.
Den var den gangen satt til 1000 pesetas pr år. Det tilsvarte € 6,01, selv om euro den gangen
ikke eksisterte. Kanskje var kontingenten satt lavt tatt dagens leieforhold og driftsbilde m.m. i
betraktning. Den gang var det tross alt en ”selskapsklubb” uten særlige forpliktelser utover ”å
ha det hyggelig sammen”.
La oss likevel ta utgangspunkt i kontingenten € 6,01 og indeks justere denne til dagens
prisnivå. I følge SSB kalkulatoren skulle det bli € 43,82. Pr i dag. Det tilsier at vi allerede i
mange år faktisk betaler for lite i medlemskontingent, og det for en klubb som på mange
måter administrerer, og er paraplyorganisasjon for hele 14 aktivitetsgrupper, med langt flere
forpliktelser enn noen gang tidligere.
I dag er kontingenten fortsatt € 40,- pr medlem og det har den vært siden2008/2009, da det ble
vedtatt at alle medlemskap skulle være individuelle. Denne mangel på pris/indeksjustering
medfører at et vesentlig ”etterslep” av kontingent som har akkumulert seg, eller sagt med
andre ord, vi skylder hver og en av oss en ekstra personlig kontingent for årene som har gått
siden 2008, på € 10,50.
Allerede i 2007 skulle medlemskontingenten vært justert opp til € 41,50, for å speile lik
”verdi”, sammenlignet med 1970. Altså et etterslep på € 1,50, pr medlem pr år. Pr i dag har
etterslepet akkumulert seg til nesten € 10,50. Kontingenten burde vært indeks justert hvert år,
med en eller to euro pr år, eller på forskudd tatt høyde for at det faktisk er en
kostnadsøkning/inflasjon over tid.
Med det etterslepet som nå har akkumulert seg foreslår styret det vedtas at den nye
medlemskontingent for 2013 blir € 50,- og at den hvert år indeksreguleres i h.t SSB.
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2013 blir € 50.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Til sak 6: Styrets forslag til budsjett for år 2012
Styrets forslag til budsjett for år 2012 foreslås vedtatt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til sak 7: Valg
a) Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer: Marit Gjelsten, Cecilie Krohn-Holm
Vosschmidt, Elisabeth Nilsen og varamann Harald Berge.
b) Cecilie Krohn-Holm Vosschmidt, Elisabeth Nilsen og Harald Berge er på valg og tar ikke
gjenvalg. Marit Gjelsten som valgkomitéleder er ikke på valg.
Styret foreslår: Kirsti Henden, Jørgen Juel-Larsen som velges for to år. Som varamedlem
foreslås Kurt Johannesen valgt for ett år, for å komme i takt, slik vedtektenes kapitel III,
artikkel 14, pkt p. foreskriver.
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Til sak 8: Forslag fra medlemmene og styret
Forslag fra styret
Med bakgrunn i generalforsamlingsvedtaket av 14.mars 2011 om medlemmenes bidrag til
finansiering av det vedtatte byggeprosjekt foreslår styret at alle medlemmer kan løse evig
medlemskap ved å betale € 1.000,- en gang for alle.
Forslag til vedtak: Medlemmene kan løse evig medlemskap ved å betale € 1.000,-----------------------------------------------Forslag fra Aud Y. Aasen
Artikkel 13 Innkalling til generalforsamling.
Pkt. d) lyder i dag:
Styrets årsberetning med revidert regnskap, revisjonsberetning og budsjettforslag kan lastes
ned fra hjemmesiden eller hentes i klubben. Årsberetningen skal i tillegg inneholde navn på
kandidater som er foreslått til valg med valgkomiteens innstilling, og de saker som skal
behandles, eventuelt med styrets kommentarer.
Pkt. d) rettes som følger:
Innkallingen med styrets årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag, revisjonsberetning,
valgkomiteens innstilling, samt foreslåtte saker til behandling – eventuelt med styrets
kommentarer – kan lastes ned fra hjemmesidene eller hentes i klubben. Valgkomiteens
innstilling skal også inneholde navn på foreslåtte, valgbare kandidater som ikke er innstilt til
spesifikke verv.
Artikkel 19 Styrelederen.
Pkt. f) – siste setning – lyder i dag:
Lederen representerer klubben utad og kan engasjere advokat eller andre for å beskytte
klubbens interesser.
Pkt. f) – siste setning – rettes som følger:
Lederen representerer klubben utad og kan i samarbeid med styret engasjere advokat eller
andre for å beskytte klubbens interesser.
Tilføyelse av nytt pkt.
g) Styreleder kan ikke reservere seg mot/nekte å effektuere lovlig fattede
styrevedtak/generalforsamlingsvedtak.
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Årsmelding fra gruppene – et resymé. (2011)
Bridgegruppen Det har vært spilt turneringer hver tirsdag og torsdag i vinter/vår og
høstsesongen. I tillegg har vi hver tirsdag i vårsesongen avholdt minikurs hvor vi har diskutert
meldinger og spesielle spilleproblemer. Vi hadde også en spillekveld da vi byttet makkere.
Dette bød på både spenning og frustrasjon da ikke alle benyttet samme meldesystem.
Det har vært avholdt ”Vår-cup” med påfølgende fest ”Hos Thomas”, Klubbmesterskap og
”Jule-cup” med jule-lunsj.
Bridgegruppens økonomi er tilfredsstillende.
Club Vino Gastro. For å oppfylle formålsparagrafen i aktivitetsgruppen: ”Fremme drikke- og
matkultur gjennom informasjon og felles aktiviteter blant våre medlemmer” har det vært
gjennomført 9 styremøter for å planlegge tema for 8 tema/medlemsmøter, 7 påfølgende
dagsturer, en jubileumstur til Valdepeñas. Temaene har vært alt fra norsk/spansk
juleforberedelser og tradisjoner, med introduksjon av norsk Bisp som er noe annet enn svensk
Gløgg. Vi har besøkt Serpis i Alcoy og fått historien om hvordan oliven fylles med godsaker.
Hvert av temaene er blitt belyst gjennom korte foredrag, samt smaksprøver både i fast og
flytende form. Spesielt på ”kjøttdagen” i september ble i år fokus satt på innmat, ”hvor ble det
av blodklubb og lungemos?”
Økonomien i Vino Gastro er meget god og medlemsmøtet i september donerte spontant
€2.000,- til DNKCB´s drift, som følge av at tidligere bidragsyter, La Colina, hadde falt fra. På
årsmøtet i oktober vedtok medlemmene også i år å gi €1.000,- til K. J. Hermanruds Callosa
prosjekt for trengende. Årsmøtet vedtok i tillegg å bidra med €5.000,- til vårt felles klubbhus.
Vi har ved årsslutt 2011, 309 medlemmer. Flere opplysninger om hva vi har gjort finner du på
Vino Gastros hjemmeside: http://www.vinogastro.com, unn deg en titt.
Costatrimmen – som har DNKCB som paraplyorganisasjon – hadde sitt 30. normale driftsår
fra 01.11.2010 til 31.10.2011. Ved driftsårets utgang hadde Costatrimmen 281 betalende, og
18 registrerte honnørmedlemmer. Bortsett fra i sommermånedene mai – august, organiserte
Costatrimmen regelmessig disse aktivitetene: Ordinære trimturer på mandager og onsdager.
Lengre trimturer for de sprekeste på mandagene. Prøver til idrettsmerket på idrettsplassen,
første og siste torsdag i måneden. Petanca hver lørdag i Parque d´Escandinavia. I løpet av
driftsåret ble det organisert 85 trimturer med 37 deltakere i gjennomsnitt. I tillegg arrangerte
Costatrimmen i februar en dagstur til Crevillent, og i månedsskiftet mars/april en 7-dagers tur
til Huelva, med besøk i Sevilla og Granada på tilbaketuren. Costatrimmens 30-årsjubileum i
november ble feiret med en 3-dagers tur til badebyen San José ved Cabo de Gata. På vårfesten
4. mars, hedret vi de 36 medlemmene som hadde tatt idrettsmerket i løpet av siste år, og i april
holdt vi avslutningslunsj. Costatrimmen deltok i klubbens arrangement ved Solgården 17.
mai.
Årsmøtet ble holdt i DNKCB´s lokaler mandag 21. november. Flere opplysninger finnes på
Costatrimmens hjemmeside: http://www.costatrimmen.com/
El Coro Cantamos Styret har bestått av leder/sekretær Kari Kvæken, nestleder/sekretær
Unni Aas, kasserer Gunnel Råsberg, notearkivar Sigrid Eriksen, vararepresentant Ingebjørg S
Jonassen og dirigent Hilkka Krane (i vårsesongen).
Hilkka Krane var korets dirigent i vår, og fra høsten av overtok Inés Maria Berro Villegas. Vi
har også hatt to vikardirigenter i høst. Pr 31.12.2011 hadde Cantamos 27 medlemmer, hvorav
to har permisjon. Det har vært 24 øvelser med hele koret og fire stemmeøvelser. Vi ønsker
fortsatt nye medlemmer velkommen til øvelser i Kirkesenteret i Albir mandager kl 16-18.30!
Koret har hatt 9 opptredener - CAN (Bærumshjemmet), Bokkafeen (to ganger) og l’Universal
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i Albir, Den Norske Klubben (jubileumsfeiring), Minnekirken (to ganger), Betanien (to
ganger) og Sagenehjemmet. Vi oppsummerer året med at vi har hatt mye moro i Cantamos og
at styret på tross av underbemanning har fungert optimalt.
Årsmøte for 2011 blir holdt i Kirkesenteret i Albir 30. Januar.
Filosofi I har 9 medlemmer som møtes i Klubben hver fredag kl. 14.00. Det siste året har vi
konsentrert oss om Søren Kierkegaard - et emne som engasjerer, siden filosofens tanker
oppleves som aktuelle også for oss som lever på 2000-tallet. Nå prøver vi å finne et nytt
aktuelt tema. Vi konstaterer at samfunnet rundt oss er i rask forandring, og det har ledet til
tanker omkring egen identitet. På denne bakgrunnen kommer vi muligens til å velge "Ideene
som skapte Europa" som tema.
Filosofi II Gruppen består nå av tretten aktive medlemmer. Ingen er fastboende i Spania. Vi
har møter 3 a 4 ganger hver høst og vår. I 2011 hadde vi ett nytt tema for hvert møte.
Temaene er oftest basert på en aviskronikk etc. Kopier blir sendt den enkelte ca, en uke før
møtet. På møtet har ordstyrer en innledning om emnet før samtalen.
Fotogruppen I 2011 hadde fotogruppen dette styret: Rolf Petterson leder, Asbjørn Jensen
nestleder, Otto Martin kasserer, Sissel Rogne sekretær, Anne-Elisabeth Nesset og Solfried
Gjelsten styremedlemmer, Gerd Inger Johannesen og Gerd Manskow varamedlemmer. Da
leder ble syk og nestleder gikk ut, har gruppen i praksis drevet seg selv ved hjelp av
medlemsmøtene, der alle inspirerer hverandre og deler på kunnskaper og erfaring. Det har i
perioden vært holdt to styremøter, 6 medlemsmøter i Klubbens lokaler, to dagsturer og en stor
utstilling. Alle medlemmene kan nås på e-post og det har vært sendt ut 10 medlemsbrev. I
2011 har 25 medlemmer betalt medlemskontingent. Økonomien er bra, som det går frem av
regnskapet.
På arrangementene har antall fremmøtte vært mellom 10 og 25. Til medlemsmøtene ble det
gitt temaoppgaver for fotografering, og mange hadde med egne bilder på papir eller til
fremvisning via PC. Det har også vært interessante temainnlegg. Av turene gikk den ene til
kaktusparken Algar i april, litt for tidlig i forhold til blomstring. I oktober hadde vi
kveldsvandring i Villajoyosa, med hyggelig avslutning på takterrassen hos et av
medlemmene. Utstillingen i april ble årets høydepunkt. Vi fikk låne Oddhaugs galleri i Alfaz
del Sol, som var helt fullt ved vernissagen, og utstillingskomitéen gjorde en flott jobb.
Utstillingen var åpen i tre uker. Gruppens formål er å fremme interessen for fotografi i et
aktivt og sosialt miljø. Styret takker alle for felles innsats.
Historiegruppen
Vi fortsetter i de fine lokalene i Auditori de la Mediterrània (der søndagsmarkedet er) i La
Nucía, der en tekniker og alt utstyr står til vår disposisjon uten at det koster oss noe. Som takk
for hyggelig samarbeid samlet vi sammen til en «flue-mikrofon» til Auditori. Gaven ble
overrakt på siste møte før jul og ble godt mottatt. Alle som er interessert i å få vite litt mer om
dette landets historie og kultur er hjertelig velkommen til møtene våre. Tema er spansk
historie. Innenfor denne rammen har vi hatt mange interessante vinklinger. Du behøver ikke å
være historiker for å holde foredrag på et av møtene selv. Vi samarbeider svært godt med Den
norske Klubben og har lagt inn hjemmeside under klubben:
http://www.dnkcb.com/historiegruppen.html. Her kan du finne flere opplysninger om
historiegruppen. Vi hadde fem foredrag på vårparten og fem i høsthalvåret. Emnene spenner
vidt, fra 8.februar: Finn Fuglestad "Alt jeg ikke har forstått av Spanias fortid " 22.februar:
Hans Svedbergh: "In vino veritas, in aqua sanitas". Kjente folk og spanske viner.
8.mars:Clara Amland: Maleren Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Datidens mest
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berømte kunstner. Kunsten som kommentar til samtidens debatter. 22.mars: Rolf Gunnar
Klemetsen: Keiserinne Isabel av Portugal. 5. april: Solfried Gjelsten: ” Erobringen av
Inkaenes rike, og våre dagers Peru sett med egne øyne.”Vi slutter alltid foredragsrekken før
påske og starter i begynnelsen av oktober.
4.10: Knut Bøe: " 23. februar 1981 - Da skuddene falt i den spanske parlamentet" 18.10:
Vigdis L'Orsa: «Vikingene på Den iberiske halvøy» 1.11: Kristin Brudevoll: “Mer enn
Cervantes - et utvalg spanske samtidsforfattere på norsk” 15.11: Knut Aukrust:
"Visigoterne i spansk historie" 29.11: Johan Galtung: “Vestlig makro-historie; hva

skjer nå?”
Hørselsgruppen?
Hørselsgruppen er oppløst i 2011, men aktiviteter relatert til hørsel er nå en del av klubbens
Helse og Sosialgruppe.
Kunstgruppen Costa Blanca 93. (Har ikke fått enda)
Lyrikkgruppen Vi er en liten gruppe uten formelt styre, som kommer sammen ca. en gang i
måneden. Det som kjennetegner oss er at vi er veldig glade i lyrikk og vi liker å dele dikt med
hverandre. Deltakerantallet varierer fra gang til gang, men ligger stort sett mellom fem og åtte
stk. Vi har med oss dikt som vi har funnet hjemme og leser disse høyt for hverandre. Noen er
til og med så flinke at de skriver dikt selv som blir fremført i gruppen. Vi snakker litt om
innholdet, forfatter, hvilke tanker vi får når vi leser dette osv. Disse sammenkomstene gir oss
et lite ”pustehull” i hverdagen.
Strikkekaféen, annenhver torsdag har vi strikkekafé i Klubben fra kl. 11 til 14. Vi sitter i
sofakroken og har med håndarbeid. Praten går livlig og vi deler erfaringer, oppskrifter etc. Vi
tar en pause og koser oss med kaffe og noe attåt fra Pacos rikholdige utvalg. Vi har plass til
flere så bare ta kontakt med oss på en torsdag når vi er tilstede.
Visens venner Costa Blanca har avholdt øvelser annenhver fredag fra kl. 16 til 18 fram til
21. oktober, deretter hver fredag fra kl. 15 til 17. Til sammen 16 øvelser med visesang og
hyggelig samvær. Gjennomsnittlig frammøte har vært 14 medl. pr. gang.
Det har vært avholdt 2 styremøter i løpet av året. Programutvalget har fått i oppdrag å plukke
ut og sette sammen et representativt utvalg av aktuelle og populære sanger.
Opptreden/underholdning: I anledning julehøytiden har Visens venner underholdt med sang
og musikk på Ballesol, Cala Finestrat og Reuma sol. Musikalsk leder har vært Jørgen Jentoft
med sin gitar.
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FULLMAKT
for stemmegivning i henhold til vedtektenes Kapittel III, artikkel 14.

Undertegnede:……………………………………………………………………
(fullmaktsgivers navn og medlemsnummer)
Gir herved:…………………………
……………………………………………………
(navnet og medlemsnummeret på den som medbringer fullmakten)
Fullmakt til å stemme på mine vegne på
Den Norske Klubben Costa Blanca’s
ordinære generalforsamling den 12. mars 2012.
Sted:……………………………………………….
Dato:…………………………….
Underskrift:………………………………………………………………..
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