Generalforsamlingen 2013

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

Mandag 11. mars 2013 kl. 17:00 i Hotel Kaktus, Albir.
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 2013. 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 2012.
Regnskap og revisjonsberetning.
Fastsettelse av kontingent for år 2014.
Styrets forslag til budsjett for år 2013.
Valg.
Forslag fra medlemmer og styret.

Alfaz del Pi, februar 2013.

Bjørg Svedbergh
Styreleder.
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Sak 3. Styrets årsberetning for 2012.
Antall medlemmer var ved årets utgang på totalt 1068 medlemmer, av disse var 823 helårsmedlemmer,
inkludert evige - og æresmedlemmer, resten fordeler seg på ½- års - og andre varianter av
korttidsmedlemskap.
Styret hadde etter generalforsamlingen 2012 følgende sammensetning:
Leder
Bjørg Svedbergh
Nestleder
Bjørn Væthe
Økonomiansvarlig
Tormod Seljevoll
Styresekretær
Bente Puig
Styremedlem
Arne Flaten
Styremedlem
Olav Raaen
Styremedlem
Eric Svanberg
Varamedlem
Varamedlem
Klubbkontoret holder åpent mellom kl 10:00 og 14:00 i perioden 1.september til 31. mai.
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 serveringstilbud ved de faste kveldsarrangementer, så som, Onsdags-Quizen,
Bridgeaftenene, fredagsdans m.fl. Serveringen er helt stengt i feriemåneden august.
Klubbens ansatte kafévert er Francisco Andrés Pérez Gallego.
Styret har i 2012 holdt 8 møter. Klubbens arbeid er fordelt mellom styremedlemmer og andre personer
med ønsket spesialkompetanse. Etter valget i mars 2012 ble ansvarsområdene fordelt som følger:
Kontakt Alfaz kommune
Arrangementer/fester
Helse- og sosialutvalg
Vaktlister
IKT-ansvarlig
Bibliotek
Reiser
Lotteriansvarlig
Kulturkveld
Gudstjenester
FIA
Ekstern kontakt
Dia International
Dia Europa
Byggekomité

Informasjonsrådet
Redaktør

Bjørg Svedbergh, Eric Svanberg
Bjørn Væthe, Olav Raaen
Rita Moe
Bente Puig Solem overført til Elisabeth Nilsen
Bjørn Væthe
Tove Nilsen
Aktivitetsgruppene
Bjørg Svedbergh
Bente Puig Solem
Inger Sevre
Bjørg Svedbergh, Eric Svanberg
Bjørg Svedbergh, Eric Svanberg
Eric Svanberg
Eric Svanberg
Tormod Seljevoll, Bjørg Svedbergh, Bjørn Bendigtsen, Arne Flaten.
Etter byggestart, teknisk oppfølging: Arne Flaten, Eric Svanberg, Arne
Skaarud og Lars Møllsæther. Komiteen supplerer seg selv, etter behov.
Bjørg Svedbergh, Bente Puig, Bjørn Væthe, Per Moe, Tove Riege, Anne
Elisabeth Nesset (sekretær).
Informasjonsrådets leder Bjørg Svedbergh

Kontaktpersoner til gruppene:
Historiegruppen
Olav Raaen
Lyrikk-gruppen
Helse og Sosial
Bjørg Svedbergh
Vino Gastro
Visens Venner
Bjørg Svedbergh
Fotogruppen
Cantamos-kor
Bjørg Svedbergh
Costatrimmen
Kunstgruppen
Arne Flaten
Onsdags-Quizen
Bjørn Væthe
Filosofi I og II
Tormod Seljevoll, Bjørg Svedbergh
Bridge
Tormod Seljevoll, Bjørg Svedbergh

Bjørg Svedbergh
Bjørn Væthe
Bente Puig Solem
Bjørn Væthe
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Lokalene.
Med generalforsamlingsvedtaket fra 14.mars 2011, som den styrende målsetting, har arbeidet med
prosjektet ”Herre i eget hus” stått sentralt for styrets arbeid i to år. Valget av konstruktør ble til slutt JPC.
Prosjektet er valgt delt i 3 faser, fase 1 er hele byggets innvendige og utvendige strukturer, fasader og
ferdig innredet kaféetasje. Fase 2 er innredning av kontor og kursrom i 2. Etasje. Fase 3 er innredning av
aktivitetsrom i sokkeletasje. Innflytning kan skje når fase 1 er klar.
Samarbeidsutvalget.
Det er nå 13 aktive grupper i klubben. Samarbeidsutvalget har holdt ett møte, til gjensidig informasjon
og koordinering. Aktivitetsgruppene bruker flittig klubbens lokaler og bidrar ved å betale leie til
klubbens økonomi.
Arrangementer i et aktivt år.
Klubblunsjen er blitt arrangert hele 8 ganger noen med meget godt besøk. Det er holdt to
Gudstjenestene i klubben, i samarbeid med Sjømannskirken, høst og vår, er populære. Kulturkveldene
som klubben arrangerer i og sammen med Sjømannskirken er ofte godt besøkt. Det er holdt seks slike
kvelder dette året. 17.mai-feiringen 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 Hotel Rober Palace med mange gjester. Onsdagskveldene har hatt godt besøk. Med den
formen det nå har fått, ofte med et lite foredrag e.l. som start og deretter Onsdags- Quizen, er de blitt et
svært populært tilbud. Lotterier; det er avholdt 9 månedslotterier, julelotteri og et kunstlotteri.
Lotteriene bidrar årlig godt til klubbkassen. Ved flere anledninger har vi deltatt i arrangement sammen
med andre grupper i kommunen. Den 13. mai deltok vi i Dia de Europa og vi var med å feire den
norsk-/spanske kulturuken. Kakekonkurranse i klubben den 24. mai, og 27. mai var det "Kulinarisk
Dag" med rumensk/norsk matkonkurranse. Begge arrangementer med fantastisk oppslutning.
Nasjonaldager; 5. juni feiret vi Danmarks, 6. juni Sveriges og den 7. juni Unionsoppløsningen. Islands
nasjonaldag 17.juni, alle dagene med foredrag og tradisjonell mat fra de forskjellige land. Den 7. oktober
feiret vi Dia Internacional de Alfas, med stands på sportsplassen sammen med mange av de andre
internasjonale organisasjonene i kommunen. Julemesse ble holdt ute på plazaen, i samarbeid med
sevicekontoret til Alfaz del Sol. Lucia-barn fra skolen gledet oss også i år med opptog og sang. Nær 50
feststemte medlemmer og gjester valgte å ta ”Julaften i klubben” med VinoGastro som vertskap. Bisp
og julekake ble servert 3. juledag.
Loppemarked
Gjennomføring av et loppemarked er ressurskrevende og krever at mange "hender" er med og bidrar.
Mange lopper kommer inn, sorteres, vurderes og vises frem. Noe blir solgt og noe blir gitt bort til
veldedig formål, men svært mye må bare avhendes når dagen er omme. I år klarte vi, med stor hjelp av
engasjerte medlemmer, å gjennomføre hele 3 loppemarkeder og vi hadde "Mini-marked" i klubben
gjennom hele sommeren. Alt sammen som bidrag til klubbhuset.
Kurs.
Også i 2012 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.
Informasjon til medlemmene.
Medlemsbladet Qué Pasa? har i år gått med et lite overskudd takket være gode annonsører. Det har i
2012 vært 4 fyldige utgivelse, med informasjon om klubbens mange aktiviteter, artikler om mat, helse,
kultur, filosofi, reise, humor og brev fra leserne. I tillegg har vi aktivitetskalender på midtsidene i
Aktuelt Spania, som kommer ut hver 14. dag. Vår internettside www.dnkcb.com blir jevnlig oppdatert.
Medlemmer med egen e-postadresse mottar ukentlig: "hva skjer i og rundt klubben". Samme
informasjon blir satt på klubbens oppslagstavler ute og inne og på våre hjemmesider. Klubben er også på
facebook. På denne måten vedlikeholdes samlet en høy informasjonsfrekvens overfor medlemmene.
Økonomi.
Vi viser til egen regnskapsoversikt med kommentarer. Kort oppsummert var året slik;
Kontingentinntektene noe lavere enn fjoråret. Vi oppfordrer alle til å gi oss fullmakt til å trekke
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medlemskontingenten direkte fra konto. Vi har også kortautomat på kontoret. Begge deler reduserer
pengehåndtering og vi får færre arbeidsoperasjoner. Resultatet for 2012 ble et overskudd på € 8.291,mot vedtatt budsjett € 0,- Klubbens likviditet er god. Budsjett for 2013 viser en resultatforventning på €
7.143,- forutsatt sammen aktivitetsnivå som 2012.
Sluttbemerkninger.
Klubben viser stadig sin aktualitet med sine mange positive aktiviteter og som et norsk ressurssenter for
veiledning, sosialt samvær og kulturformidling, til glede for mange. Gjennom det arbeidet, som frivillig
og ulønnet legges ned, i god norsk dugnadsånd av medlemmene i aktivitetsgruppene, har tilstrømmingen
til klubben vært bra. Utfordringen for det kommende året blir å stå samlet om videre utvikling av
klubben, og sluttføre generalforsamlingsvedtaket fra 2011. Vi er sikre på at klubbens medlemmer vil
slutte lojalt opp om de mer langsiktige løsningene som nå materialiserer seg.

Alfaz del Pi, 31. desember 2012/ 10.februar 2013
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Til sak 4. Regnskap og revisjonsberetning
RESULTATOVERSIKT 2011/2012 M/BUDSJETT 2012/2013
Resultat
DRIFTSINNTEKTER

33 407 €

2012
32 239 €

35 500 €

44 400 €

Loddsalg

3 302 €

7 638 €

4 000 €

5 000 €

Utleie av klubblokaler

3 639 €

4 370 €

3 500 €

3 500 €

Arrangementer

2 418 €

2 810 €

2 000 €

2 500 €

Andre inntekter

2 440 €

2 953 €

2 000 €

2 200 €

Andre bidrag og tilskudd

3 147 €

1 633 €

3 000 €

2 000 €

48 354 €

51 643 €

50 000 €

59 600 €

21 203 €

23 834 €

24 500 €

27 097 €

Kontorrekvisita

912 €

1 413 €

500 €

1 200 €

Kjøp og vedlikehold utstyr

691 €

482 €

1 000 €

500 €

Kontingenter

Sum driftsinntekter

2011

Budsjett
2012

2013

DRIFTSKOSTNADER
Husleie/felleskostnader/renter/avdrag

2 011 €

1 912 €

2 000 €

2 000 €

Porto

531 €

123 €

500 €

200 €

Vedlikehold klubblokaler

213 €

208 €

700 €

500 €

0€

1 500 €

1 800 €

1 650 €

Strøm

4 763 €

4 917 €

5 000 €

5 000 €

Avgifter, forsikringer

1 322 €

941 €

1 200 €

1 700 €

819 €

725 €

500 €

500 €

Andre utgifter

4 812 €

6 224 €

2 500 €

4 400 €

Lønn sekretær

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

Sosiale utgifter

2 879 €

3 009 €

3 000 €

3 100 €

Refusjon til styremedl.

1 000 €

1 000 €

1 250 €

1 250 €

859 €

0€

500 €

500 €

Sum driftskostnader

50 516 €

54 788 €

53 450 €

58 097 €

Resultat før avskrivninger

-2 162 €

-3 145 €

-3 450 €

1 503 €

0€

0€

0€

0€

Avskrivning inventar

-1 500 €

-1 081 €

-1 100 €

-900 €

Sum Avskrivninger

-1 500 €

-1 081 €

-1 100 €

-900 €

6 144 €

1 590 €

4 550 €

1 000 €

-45 €

49 €

0€

0€

Sum finansinnt/utgift

6 098 €

1 639 €

4 550€

1 000 €

RESULTAT FØR EKSTRAORD.

2 436 €

-2 587 €

0€

0€

Serveringstilbud netto/noter

-1 513 €

6 820 €

0€

4 440 €

Medlemsinformasjon netto/noter

-2 368 €

4 058 €

0€

1 100 €

Sum ekstraordinære bidrag

-3 881 €

10 878 €

0€

5 540 €

ÅRSRESULTAT

-1 445 €

8 291 €

0€

7 143 €

Telefon/fax

Renhold klubblokaler

Gaver

Bibliotek

AVSKRIVNINGER
Avskrivning lokaler

FINANSINNTEKT/UTGIFT
Renteinntekter/utgifter netto
Agio/disagio

EKSTRAORDINÆRE BIDRAG
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DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA
BALANSE PR. 31/12 - 2012/2011
EIENDELER

2011

Omløpsmidler:

2012

Kasse

829 €

342 €

Nordea Bank Norge

669 €

1 296 €

2 337 €

14 604 €

BANCAJA brukskonto

6 020 €

6 104 €

BANCAJA Gavebrev-byggkonto

29 208 €

1 084 €

BANCAJA kapitalkonto

50 000 €

50 000 €

986 €

2 958 €

100 000 €

60 000 €

987 €

14 155 €

100 000 €

200 000 €

12 298 €

12 298 €

4 370 €

4 370 €

307 704 €

367 211 €

Fordringer

4 268 €

3 636 €

Kafélager

1 246 €

472 €

BANCAJA plasseringskonto

CAM-bank brukskonto
CAM-bank/La CAIXA kapitalkonto
CAIXA Catalunya/BBVA brukskonto
CAIXA Catalunya/BBVA kapitalkonto
Depositum Alfaz del Pi kommune
Depositum Nordic Residencial
Sum omløpsmidler
Anleggsmidler:

5 407 €

4 325 €

Klubbhus/bygg

25 681 €

47 781 €

Sum anleggsmidler

35 356 €

56 214 €

343 060 €

423 425 €

Inventar

SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL
Gjeld:

430 €

348 €

Avgrensninger

39 543 €

48 747 €

Klubbhus/bygg – innskudd/sponsorer

40 688 €

100 670 €

1 980 €

4 950 €

82 641 €

154 715 €

261 864 €

260 419 €

1 445 €

8 291 €

Sum egenkapital

260 419 €

268 710 €

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

343 060 €

423 425 €

IVA /andre avsetninger/hørselslynge

Kontingent forskuddsbetalt
Sum gjeld
Egenkapital
Periodens over/- underskudd

-

Alfaz del Pi, 31. desember 2012-/10.februar 2013
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET
FOR DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA PR. 31/12-2012
KONTINGENT: Vi har i løpet av året fått mange nye medlemmer, hvorav mange er ”korttids”
fordelt på alt fra noen uker til halvår. Dette kompenserer ikke for nedgangen i innbetalt
kontingent i 2012, som tilsvarer en netto avgang på 29stk helårsmedlemmer. Forhåndsbetalt
kontingent for 2012 er ført på egen konto i balansen. Utestående kontingenter ved årsslutt er
annullert og medlemskapet er stoppet.
LODDSALG: I år har klubbvertene vært aktive med loddsalget. Månedslotteriet er en viktig
aktivitet, som bidrar til klubbens økonomiske resultat og det er derfor viktig at besøkende blir
gjort oppmerksomme på gevinstene. Loddsalget er et månedslotteri, med næringsmidler som
gevinster, gevinster vi startet med i 2010 med stort hell.
UTLEIE AV KLUBBLOKALER: Utleieinntektene for lokalene er bedre enn fjoråret og
budsjett, mest som følge av økt 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 samlet to bidrag fra Costatrimmen og Bona
Netto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSLEIE/FELLESOMKOSTNINGER: Vi kostnadsfører og betaler i h.t. leiekontrakten
mellom oss og Nordic Residential SL, av 02.04.03
KONTORREKVISITA: Innkjøp er gjort rimeligst mulig.Trykking av nye kvitteringsblokker
for klubben kostet 569,-, resten er printerblekk til klubbens tre printere.
KJØP OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR: Årlig program- vedlikeholdsavgift medlems og
regnskapssystem, vedlikehold og reparasjoner internettutstyr, pianostemmer m.m.
TELEFON/FAX: Som budsjettert.
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.
RENHOLD AV KLUBBLOKALENE: Litt lavere en budsjettert, sommervasken ble tatt på
dugnad.
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 gaver både til Solgårdens jubileum og til Den Norske Skolen Costa
Blanca.
ANDRE UTGIFTER: De store beløpene er akkumulert månedlig for regnskaps-tjenester ved
lønnsføringer, arbeidsgiveravgift og merverdiavgiftsregnskap og offentlig periodisk
rapportering, oversettelser og trykking av årsmeldingen, samt annen rapportering til
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myndighetene. Resten av posten består av, aviser til klubben 1.637,- advokatregning 1.180,-, litt
bevertning som markedsføring overfor besøkende grupper og litt kaffe og vaffel til
klubbvertene.
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. (1.250)
NYE BØKER: Eventuelle fornyelser til biblioteket.
AVSKRIVNINGER: For inventar er det benyttet en saldoavskrivningssats på 20 %.
Forretningsbygg avskrives først når det foreligger ferdigattest og da med 2 % sats.
FINANSINNTEKT/UTGIFT: Finansnettoen er vesentlig lavere enn tidligere år, noe som
skyldes lavere innskuddsrente, samt at midlene måtte deles på flere banker og igjen flyttes som
følge av den pågående bankkrisen.
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.
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. Resultat for 2012 ble satt til 0 av forsiktighetshensyn.
Kontotype

Servering
Innkjøp
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Bidrag/belastning vist i regnskapet

2011
Realisert
helår
29.569 *)
11.048
13.367
6.667
-1513

2012
Budsjett

2012
Realisert

2013
Budsjett

32.000
10.560
13.596
6.667
--- 0

39.500
13.609
13.600
5.471
6.820

36.950
12.350
14.400
5.760
4.440

¿QUÉ PASA?: Klubbens medlemsblad og informasjonsarbeid har i år gitt et godt overskudd.
Styret vedtar løpende om medlemsbladet skal produseres. Sponsorinntektene er, som følge av
felles innsats, høyere enn i fjor, og produksjonen er litt rimeligere. Qué Pasa? sammen med våre
andre informasjonsaktiviteter, hjemmesider m.m. føres, som følge av merverdiavgiftsplikten og
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

2009
2010
2011
2012
2012
2013
Realisert Realisert Realisert Budsjett Realisert Budsjett
12.822
13.073
13.526
15.200
18.586
15.700
15.075
15.953
15.894
15.200
14.528
14.600
-2.253
-2.882
-2.368
0
4.058
1.100
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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
fire forskjellige banker pga at det kun er statssikring for inntil €100.000,- i bankinnskudd
dersom banken skulle gå konkurs.
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, byggestart,
m.m.
GJELD OG EGENKAPITAL
Avgrensninger. Styrevedtaket om å ha en forsiktig forretningsførsel, medfører avgrensninger
og avsetninger som gjort hvert år siden 2006.
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 om at byggingen skal i gang. 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 2013:
Medlemskontingenten for det kommende året baserer seg på samme forutseninger som for
2012, med tillegg av noen nyinnmeldinger samt at alle typer medlemskontingenter føres der. For
2013 er vedtaket fra GF 2012 om ny medlemskontingent hensyntatt.
Driftsinntekter generelt baserer forutsetningene seg på det samme aktivitetsnivået som for
2012, men med en klar forventning om at medlemmene i større grad blir med på dugnaden.
Ekstraordinære bidrag er for 2013 budsjetter basert på årets erfaringer, se for øvrig
kommentarene, under samme benevnelse, for regnskapet 2012, ovenfor.
Ellers er styret av den oppfatning at budsjettet for 2013 reflekterer den planlagte løpende driften
av klubben.
Alfaz del Pi, 30.januar 2013
For økonomiansvarlig 2012
Tormod Seljevoll

9

Generalforsamlingen 2013

Til sak 5 fastsettelse av kontingent for 2014
Årskontingent, helårsmedlemskap 2014.
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2014 forblir uendret, € 50.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Til sak 6: Styrets forslag til budsjett for år 2013
Styrets forslag til budsjett for år 2013 foreslås vedtatt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til sak 7: Valg
a) Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer: Marit Gjelsten, Kirsti Skollerud Henden,
Jørgen Juel Larsen og varamann Kurt Johannesen.
b) Marit Gjelsten og Kurt Johannesen er på valg og tar ikke gjenvalg. Kirsti Skollerud Henden
og Jørgen Juel Larsen er ikke på valg.
Styret foreslår: Jørgen Juel-Larsen velges til leder for valgkomiteen for ett år. Som medlem
foreslås Kari Kvæken velges for 2 år, som varamedlem foreslås Åge Folkestad valgt for to år,
slik vedtektenes kapitel III, artikkel 14, pkt p. foreskriver.
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Til Sak 8: Forslag fra medlemmer og styret
Forslag fra Arne Tollefsen

………………………………………………………………………………………
Fra referatet fra generalforsamlingen 2011.
Styrets viser til generalforsamlingens vedtak 14. mars 2011:
Pkt 1: Generalforsamlingen gir hermed styret fullmakt til å godkjenne betingelser i festeavtale
med Alfaz kommune.
Stemmetall ved skriftlig avstemming: 240 for, 57 mot og 4 blanke.
Totalt 301 stemmeberettigede 80% for.
………………………………………………………..
Fra referatet fra generalforsamlingen 2012.
Sak 8 pkt e) Unnlatelse av informasjonsplikten fra styret v/ leder til medlemmene i Den
Norske Klubben Costa Blanca. Ny vurdering av hele byggeprosessen. Forslag fra Arne
Tollefsen.
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Det ble satt fram forslag om ny vurdering av hele byggeprosessen på grunn av mangel på
informasjon om innholdet i festekontrakten med Alfaz kommune og på grunn av utilstrekkelig
belysning av økonomien i prosjektet, herunder også framtidig drift.
Styreleder refererte til de fullmakter som var gitt på forrige årsmøte, og orienterte om at deler av
festeavtalen ligger på klubbens hjemmesider. Hun besvarte også spørsmål fra medlemmene og
opplyste om at man etter vurdering av den økonomiske situasjonen, vil kunne dele
byggeprosjektet inn i en Fase I som består i å sette opp bygget og innrede 1. og 2. etg., til bruk i
første omgang. En kan så vente med Fase II, som inneholder innredning av underetasje og
takterrasse, til klubben har økonomi til dette.
Etter flere innlegg fra salen gikk en til avstemning.
Vedtak: Styrets forslag til utvidet vedtak i forbindelse med lokalisering av bygg og fullmakter i
forbindelse med byggeprosessen, vedtatt på generalforsamlingen i DNKCB 14. mars 2011, står
ved lag.
Stemmetall: Overveldende flertall.
………………………………..
Styret er av den oppfatning at denne sak er ferdigbehandlet.
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Årsmelding fra gruppene – et resymé. (2012)
Costatrimmen hadde pr. 31.10.2012. 293 betalende medlemmer og 25 registrerte honnørmedlemmer.
Alle medlemmer som har fylt 80 år blir automatisk honnørmedlemmer og fritatt for kontingent.Styret har
i perioden hatt 7 ordinære styremøter - 2 i fjor høst, 4 i vår og 1 i høst. Det er i perioden holdt 1
ekstraordinært styremøte. Det er i perioden avholdt 2 turledermøter - 10. november 2011 og 13. mars
2012 - begge hjemme hos Kari-Elisabet og Øystein Skjold. I forbindelse med disse møtene har KariElisabet Ebbell Skjold holdt 2 meget nyttige førstehjelpskurs for turlederne. Det har dreid seg dels om
oppfrisking av tidligere kurs, men også om orientering om nyere metoder. Prøveordningen med oppsatte
turmål for mandags- og onsdagsturene har fortsatt gjennom hele perioden. Ordningen fortsettes, men det
må bemerkes at det ikke er noen plikt for turleder på forhånd å gjøre kjent hvor turen skal gå. Noen av
turlederne har deltatt på dugnad for å rydde gjengrodde stier.
Turledere i perioden har vært: Jørgen Eitrheim, Arne Jeppesen, Torkel Willgohs, Otto Paul Aasdal,
ØysteinW. Skjold, Arne Fjeldstad, Leif Straume, Kjell Henden,Hans Henrik Solheim, Otto B. Ulriksen,
Svein Balstad, Sverre O. Fjeld,Helge Engan, Gudmund Gravermoen, Ole Haakon Opperud og Harald
Becker. Koordinatorer: ØysteinW. Skjold er koordinator for alle turlederne, med ansvar for
koordinering av turledermøter og klippedugnader - som det var to av: en på høsten og en på våren.Otto
B. Ulriksen har hatt ansvaret for langturlederne med koordinering og planlegging av de turene til nå. Han
har også stilt opp som turleder på fjellturene. Idrettsmerket. Vi har i kalenderåret 2011 hatt 32
merkeprøvedager, som er første og siste torsdag i måneden i vinterhalvåret. I kalenderåret 2011 har 42
medlemmer fylt kravene til idrettsmerket. Harald Meinhardt er den som har avlagt flest merker. Han har
tatt idrettsmerket 59 ganger, tett fulgt av Sigrid Eriksen som har tatt det 58 ganger. Ansvarlig for
merkeprøvene er Otto Ulriksen. Petanca spilles fortsatt hver lørdag på idrettsplassen i Parque
d’Escandinavia med trofaste deltakere under ledelse av Frode Pedersen. I løpet av perioden har ca. 600
personer deltatt i ”lørdagspetancaen”. Flere opplysninger om hva vi har gjort finner du på Costatrimmens
hjemmeside: http://www.costatrimmen.com, unn deg en titt
Club VinoGastro. Formålsparagrafen i aktivitetsgruppen er: ”Fremme drikke- og matkultur gjennom
informasjon og felles aktiviteter blant våre medlemmer”. Temaene har vært alt fra norsk/spansk
juleforberedelser, påsketradisjoner, tapas, til grillede kramsfugler. 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 , ”hvor blir trekkfuglene av?” Med over 400 medlemmer er økonomien i
VinoGastro meget god. På årsmøtet i oktober vedtok medlemmene i år å gi € 2.100,- fordelt på K. J.
Hermanruds Callosa prosjekt, Alfaz del Pis Matbank for trengende og KIWANIS innsamlingsaksjon.
Årsmøtet vedtok i tillegg også i år å bidra med €5.000,- til vårt felles klubbhus.
Vi har ved årsslutt 2012, 415 medlemmer. Flere opplysninger om hva vi har gjort finner du på
VinoGastros hjemmeside: http://www.vinogastro.com, unn deg en titt.
El Coro Cantamos Styret har bestått av leder Kari Kvæken, nestleder Unni Aas, kasserer Gunnel
Råsberg, sekretær Grethe Backer og notearkivar Ivar Otto Fjøsne. Dirigent Inés M Berro Villegas deltok
i saker som angikk henne. Utenfor styret har Anniken Amundsen utført oppgaven som noteassistent og
Aud T Haugen har vært draktforvalter.
Pr 31.12.2012 hadde Cantamos 25 medlemmer, hvorav en har permisjon på ubestemt tid. Det har vært
22 ordinære øvelser og to ekstraøvelser i forbindelse med korfestivalen i Alfaz del Pi.Vi ønsker fortsatt
nye medlemmer velkommen til øvelser i Kirkesenteret i Albir mandag kl 16-18.30!
Koret har hatt 18 opptredener - på Betanien, Bokkafeen/Solgruppen, CAN (Bærumshjemmet), Casa
Cultura i Alfaz, Den katolske kirken i Albir, Den Norske Klubben, Kirkesenteret i Albir, Minnekirken,
Sagenehjemmet og Vistamar i Villa Joyosa.
Korets notearkiv er ryddet og systematisert, Støttemedlemmenes sanghefte og Korvettreglene er
“restaurert“ og bilde-/utklipps-arkiv er organisert for visning. Kordrakter er etterlyst hos tidligere
medlemmer, og flere silkevester er under produksjon.
Året 2012 ble aktivt og tildels turbulent med mye frustrasjon i vårsesongen - dels fordi det er tyngre å
drifte koret med utenlandsk dirigent, dels fordi det ble endel misnøye blant sangerne (bl.a. ble sang på
klubbens generalforsamling avlyst).
Det ble holdt to allmøter i vårsesongen for å lufte og løse problemer. Vi takker for god innsats og
fleksibel innstilling blant medlemmene.
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Årsmøte for 2012 blir holdt i Kirkesenteret i Albir 21. januar.
Fotogruppen. I 2012 hadde fotogruppen dette styret: Leder Arild Jakobsen, nestleder Anne-Elisabeth
Nesset, kasserer Lars Molsæter og styremedlemmer Rolf Petterson, Solfried Gjelsten, Gerd Inger
Johannesen og Synnøve Tveita.
Det har i perioden vært holdt like mange styremøter som medlemsmøter, i alt 8. Det skyldes at styret
avtalte å møtes en time foran hvert medlemsmøte. Dette har vi hatt gode erfaringer med.
Fotogruppa har i 2012 arrangert en fototur, til Fallas i Benidorm. Gruppa har også hatt work-shop holdt
av gruppas egne medlemmer, Anne-Elisabeth Nesset ”Fototeknikk” og Reidar Færgestad ”Male med
lys”. Dessuten hadde gruppa en stor utstilling i klubbens lokaler på våren. Interessen var stor blant
klubbens medlemmer og lokalet var stappfullt under åpningen hvor fotogruppa spanderte cava av høy
kvalitet. Like høy kvalitet som på bildene på veggen.
Vi velger å si at hvert fotomøte kan kalles en faglig og kreativ work-shop. Fotogruppa leverer også
reportasjer til hvert nummer av klubbens blad Que Pasa.
Alle medlemmene kan nås på e-post og det har vært sendt ut medlemsbrev etter hvert møte fra gruppas
egen epost cbfotogruppa@gamil.com.
Medlemstallet 2012 er stabilt på 25, like mange som 2011, 5 nye 5 frafalte. Økonomien er grei, som det
går frem av regnskapet (Lars legger det fram på årsmøtet).
På arrangementene har antall fremmøtte vært mellom 10 og 20. 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.
På årets siste møte startet vi opp med Månedens bilde. Det vil fortsette i 2013 og bildet skal henge på fast
plass i klubbens lokaler.
Gruppens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø.
Styret takker alle for felles innsats.
Historiegruppen. Årsmelding 2012 v/Vigdis L'Orsa
Vi feiret 20-års jubileum høsten 2012. 61 «historikere» spiste en hyggelig og underholdene
jubileumsmiddag med jazz og dans i Hotell Tossal d'Altea.
I løpet av året har vi hatt alle møtene i de fine lokalene i Auditori de Meditarranea i La Nucía der en
tekniker og alt utstyr står til vår disposisjon uten at det koster oss noe. Som takk for godt samarbeid
samlet vi sammen 400 euro før jul. Pengene skal gå til en ny fremviser i Auditori. Gaven blir overrakt på
første møte i februar. Vi får ikke lov til å betale noe for lokalene sålenge vi ikke tar inngangspenger eller
tjener penger på annen måte og synes det er hyggelig å gi en nyttig gave. Historiegruppen er mer eller
mindre selvgående og greier seg godt uten sekretær, kasserer, nestformann eller andre styremedlemmer.
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,
ja det er faktisk opp til hver og en (inkl. deg som hittil bare har vært tilhører) å finne flere spennende ting
fra den rike spanske historien som du kan dele med oss andre. Du behøver ikke å være historiker for å
holde et foredrag, men etter å ha jobbet med ditt eget bidrag har du garantert fått lyst til å lære mer.
Vi samarbeider svært godt med Den norske Klubben og har lagt inn hjemmeside der www.dnkcb.com
(Grupper).
Vi hadde fem foredrag på vårparten:
31.1: Leiv Tveita: “ Columbus og hans hemmeligheter” 14.2: Solfired Gjelsten: “Spanias rolle i NordAmerika” 28.2: Knut Bøe: “Vest-Sahara” - Spanias siste koloni. 13.3: Kjell Ryberg: “Kongedømme
Valencias historie” Foredraget som var satt opp til den 27.3 måtte gå ut på grunn av sykdom.
Vi slutter alltid foredragsrekken før påske og starter i begynnelsen av oktober. Vi begynte 2.10: Knut
Bøe: "La Pepa". De dramatiske dagene da Spanias første grunnlov ble laget for 200 år siden. 16.10: Jan
Brekke: Jøder, muslimer og katolikker - Isabella, Ferdinand og Columbus - Glimt av Spanias historie
frem til og gjennom det begivenhetsrike året 1492. 30.10: Feiret vi vårt Jubileum. 13.11: Knut Aukrust:
"Santiago i Spania: mellom myter og historie." 27.11: Irmtraut Wandler Øverland: På spor etter
kulturplantenes vandring til Spania fram til 1492 og videre til Spanias kolonier i Amerika
Vi ønsker alle VELKOMMEN til vårens første møte i Auditori de la Mediterrània i La Nucía kl. 13.00
tirsdag 5. februar 2013.
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Kunstgruppen Costa Blanca 93. Styret har bestått av formann Bjørn Bendigtsen, nestformann Anne
Elisabeth Nesset, sekretær Laila Fjeld, kasserer Ragnhild Bendigtsen,
styremedl. Gisela Wenche Normann, vararep. Bibbi Martin, vararep. Guro Sølvik
Styret ble valgt på Foreningens Årsmøte i DNKCB´s lokaler den 23. februar 2012.
Den nye valgkomiteen består av John Madsen, Laila Oddhaug og Mie Hanson.
Det har vært holdt 3 styremøter; 7/3, 27/9 og 5/11. Her har det nye styret trukket opp program for
medlemsmøtene og aktiviteter for driftsåret og frem til våren 2013. Dette programmet er distribuert til
alle medlemmene.
Likeså har det vært avholdt 3 medlemsmøter; 19/3, 14/4. 8/10 og 12/11. Møtet 14. april, "Ut i det fri" til
Museo Delso, ble en suksess. På medlemsmøtene har det nye styret forsøkt å legge inn et tema innen en
kunstretning med en foredragsholder for hvert møte.
17. til 24. februar arrangerte Kunstgruppen sin tradisjonelle kunstutstilling med over 200 arbeider og 35
utstillere i Mare Nostrum sine lokaler i Alfaz. Meget vellykket med stor publikumstilstrømming.
Styret inviterte i sommer til en workshop i Vall de Gallinera over to dager i oktober med overnatting i
den lille pueblo´n Benissiva. 10 deltakere og vellykket arrangement hvor arbeidene fra turen blir stillet ut
i Klubbens lokaler fra 15. februar 2013.
Styret har også vært meget opptatt av at Kunstgruppen har 20-års jubileum i 2013 og at der skal
arrangeres en stor jubileumsutstilling i Casa de Cultura fra 15. februar samme år. Der er nedsatt
festkomite for jubileumsfest i 2013 og utstillingskomite.
Kunstkafeen har blitt en fast foreteelse med stor deltakelse fra medlemmer og andre interessenter og er
med på å skape og vedlikeholde kontakten.
Den tradisjonelle julemessen som har vært arrangert i Klubbens lokaler ble dessverre avlyst grunnet
dårlig oppslutning. Styret inviterte til høstfest hjemme i haven hos Ragnhild og Bjørn, den 3/10. Det ble
en meget vellykket dag for de 25 som deltok.
Kunstgruppens økonomi er tilfredsstillende. Medlemskontingenten ble satt ned for to år siden og er
fremdeles holdt på € 10,-/ medlem.
Biblioteket. Det kommer stadig mange bøker inn til biblioteket, og det er vi veldig takknemlige for.
I år har vi valgt ikke å kjøpe inn noen nye, men heller la innkjøpet bero til neste år.
Ved inngangen til det nye året viser en opptelling av utlånet en betydelig nedgang. Sammenlignet med
året 2011, hvor utlånet lå på over 1000 bøker, har det i 2012 sunket med nesten 400 bøker. Det har vært
utlånt kun 681. I samme tidsrom har vi solgt bøker for 214 € altså omtrent så mye som året før. Det
foregår en stadig utskifting av bøker for å gi plass til de vi får inn. Noen bøker er gamle og fillete, de går
i søpla, andre er ikke blitt lånt ut på veldig lenge, disse blir først satt ut for salg, blir de ikke solgt, kastes
også disse.
Helse og Sosial. Helse og sosialgruppen har nå pågått i snart et år og vi har hatt foredrag med
helserelaterte temaer en gang pr måned, unntagen sommer månedene juni til og med september. Det har
vært tilfredsstillende oppmøte på foredragene, noe som er gledelig. Vi har også fått til et tilbud fra
IMED- Levante om blodsukker takning og blodtrykk en gang pr måned. Helse og sosial-gruppen har
knyttet 3 personer til arbeidsgruppen; Grethe Hestnes, Rikke Hegge og Toril Thorstensen.
Visens Venner. Vi har i løpet av året hatt 20 sangøvelser eller sangstunder i Klubben. I gjennomsnitt har
vi i 2012 vært 10 medlemmer hver gang. Antall medlemmer 14 stk.
To ganger har vi vært på Reuma Sol med allsang. Videre har vi hatt sangstund på restaurant El Jardin på
Foya Blanca et par ganger. Jørgen Jentoft akkompagnerer oss på 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 11. mars 2013.
Sted:……………………………………………….
Dato:…………………………….
Underskrift:………………………………………………………………..
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