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

Mandag 17. mars 2014 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 2014. Hvert medlem har 1 - en – stemme og kan i tillegg avgi stemme etter
godkjent fullmakt fra et fraværende stemmeberettiget medlem, ved bruk av fullmaktsskjema
(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 2013.
Regnskap og revisjonsberetning.
Fastsettelse av kontingent for år 2015.
Styrets forslag til budsjett for år 2014.
Valg.
Forslag fra medlemmer og styret.

Alfaz del Pi, februar 2014.

Bjørg Svedbergh
Styreleder.

Sak 3. Styrets årsberetning for 2013.
Antall medlemmer var ved årets utgang på totalt 1201 medlemmer, av disse var 891
helårsmedlemmer, inkludert evige - og æresmedlemmer, resten fordeler seg på andre varianter
av korttidsmedlemskap. Fra regnskapsåret 2014 vil vi kun rapportere antall helårsmedlemmer
inkludert evige - og æresmedlemmer. Det vil i fremtiden ikke utnevnes æresmedlemmer.
Styret hadde etter generalforsamlingen 2013 følgende sammensetning:
Leder
Bjørg Svedbergh
Nestleder
Bjørn Væthe
Økonomiansvarlig
Tormod Seljevoll
Styresekretær
Bente Puig
Styremedlem
Arne Flaten
Styremedlem
Olav Raaen
Styremedlem
Eric Svanberg
Varamedlem
Harald Becker
Varamedlem
Tove Riege
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 betjent/ubetjent serveringstilbud ved de faste kveldsarrangementer, så
som, Onsdags -Quizen, Tirsdag - Torsdag Bridge, fredagsdans m.fl. Serveringen er helt stengt i
feriemåneden august.
Klubbens ansatte kafévert er Francisco Andrés Pérez Gallego.
Styret har i 2013 holdt 8 møter. Klubbens arbeid er fordelt mellom styremedlemmer og andre
personer med ønsket spesialkompetanse. Etter valget i mars 2013 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
Informasjonsrådets leder

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).
Bjørg Svedbergh

Redaktør

Bente Puig

Kontaktpersoner til gruppene:
Historiegruppen
Olav Raaen
Lyrikk-gruppen Bjørg Svedbergh
Helse og Sosial
Bjørg Svedbergh
Vino Gastro
Bjørn Væthe
Visens Venner
Bjørg Svedbergh
Fotogruppen
Bente Puig Solem
Cantamos-kor
Bjørg Svedbergh
Costatrimmen
Bjørn Væthe
Kunstgruppen
Arne Flaten
Onsdags-Quizen
Bjørn Væthe
Filosofi I og II
Tormod Seljevoll, Bjørg Svedbergh
Bridge
Tormod Seljevoll, Bjørg Svedbergh
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 3 år. Nå står klubbhuset
ferdig bygget.
Samarbeidsutvalget.
Det er nå 12 aktive grupper i klubben. Samarbeidsutvalget har holdt sitt årlige 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. Klubbens
turgruppe har våknet til liv igjen og en langtur til Covarrubias i forbindelse med Prinsesse
Kristina-dagene ble gjennomført i tillegg til 3 dagsturer. Det er holdt to Gudstjenestene i
klubben, i samarbeid med Sjømannskirken, høst og vår. Kulturkveldene som klubben
arrangerer i og sammen med Sjømannskirken er ofte godt besøkt. Det ble holdt noen slike
kvelder i løpet av våren. 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 i klubbens lokaler 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
månedslotterier, julelotteri. Lotteriene bidrar årlig godt til klubbkassen. Ved flere anledninger
har vi deltatt i arrangement sammen med andre grupper i kommunen. I mai deltok vi i Dia de
Europa og vi var med å feire den norsk-/spanske kulturuken. 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. Også i år feiret vi Dia
Internacional de Alfas, med stands på sportsplassen sammen med mange av de andre
internasjonale organisasjonene i kommunen. Julemesse ble holdt både inne og ute på plazaen,
med mange fine produkter fra medlemmene av klubbens nystartede hobby - og
håndarbeidsgruppe. Over 70 feststemte medlemmer og gjester valgte å ta ”Julaften i klubben”
med VinoGastro som vertskap. Bisp og julekake ble servert 3. juledag.
Kurs.
Også i 2013 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.
Det har også vært avholdt norskkurs for spansktalende to ganger i uken.
Informasjon til medlemmene.
Medlemsbladet Qué Pasa? har også i år gått med et lite overskudd takket være gode
annonsører. Det har i 2013 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: "Huskeliste - 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 sagt var året slik;
Kontingentinntektene opp fra fjoråret. Vi oppfordrer alle til å gi oss fullmakt til å trekke
medlemskontingenten direkte fra konto. Vi har også kortautomat på kontoret. Begge deler
reduserer pengehåndtering og vi får færre arbeidsoperasjoner. De tre store resultatbidragene
kommer fra månedslotteriet, klubbens turer og arrangementer, samt VinoGastro´s direkte
driftsstøtte. Nevnes bør også at vi holder kostnadene i sjakk. Resultatet for 2013 ble et
overskudd på € 12.533,- mot vedtatt budsjett € 7.143,-. Klubbens likviditet er god. Budsjett for
2014 viser en resultatforventning på € 12.120,- forutsatt sammen aktivitetsnivå som 2013.
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 sammen fylle klubbhuset med mye
moro.

Alfaz del Pi, 31. desember 2013/ 10.februar 2014

Til sak 4. Regnskap og revisjonsberetning

Noter og kommentarer til regnskap, balanse og budsjett for

Den Norske Klubben Costa Blanca
for året 2013/2014

Driftsresultat
Driftsinntekter
Kontingenter

Resultat Resultat Budsjett

Resultat Budsjett

2011

2012

2013

2013

2014

33 407

32 239

44 400

39 333

46 500

Loddsalg

3 302

7 638

5 000

10 670

7 600

Utleie lokaler
Arrangementer/turer/aktiviteter

3 639
2 418

4 370
2 810

3 500
2 500

5 210
11 008

4 600
6 600

Andre inntekter/økonomisk støtte
Sum driftsinntekter

5 587

4 586

4 200

7 598

3 400

48 353

51 643

59 600

73 819

68 700

Kontingent: Medlemskap tegnet for mindre enn 1-år og uten ønske om årlig fornyelse er nå
endret til "Registrert besøkende" og mottar ikke standard trykket medlemskort, kun en enkel
kvittering som medlemskort.
Loddsalg: Loddsalget har vært og er en viktig oppgave for klubbvertene. Den innsatsen som er
gjort i 2013 har vi nok aldri sett maken til!
Utleie av lokaler: Aktivitetsnivået og hyppig bruk av klubbens lokaler medfører økte
leieinntekter. Nytt i 2013 er at den populære ”Onsdags-Quizen” nå også betaler lokalleie.
Aktiviteter: Klubblunsjer, kulturkvelder, bussturer og utflukter i klubbens egen regi,
Andre Inntekter: Her føres alle småsalg av pins, caps, profileringsmateriell, kort, brukte
bøker, m.m.
Bidrag & tilskudd: CostaTrimmen overfører 25% av sine medlemskontingenter til klubben.
For 2013 er dette €750,-.
VinoGastro har for 2013 gitt et direkte økonomisk bidrag til klubbens drift på hele € 4.200,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Driftskostnader
Drift av klubblokaler.
Driftskostnader eiendom/ år
Husleie/felleskostnader/Festeavgift
Vedlikehold klubblokaler/ heisdrift

Resultat Resultat Budsjett

Resultat Budsjett

2011

2012

2013

2013

21 203

23 834

27 097

24 225

2014
*)5

200

213

208

500

369

2 100

Renhold klubblokaler
Strøm

0
4 763

1 500
4 917

1 650
5 000

1 500
6 174

1 800
6 000

Avgifter, forsikringer

1 322

941

1 700

953

1 900

27 501

31 400

35 947

33 221

17 000

Sum driftskostnader eiendom

Husleie/felleskostnader/festeavgift i regnskapet viser kostnadsføringen og betaling i.h.t.
leiekontrakten mellom klubben og Nordic Residential/Nordic Sol Commercial S.L. av
02.04.03. Fra 2014 føres festeavgift for tomten. Vedlikehold er klargjøring av dagens lokaler,
resten er stort sett relatert til bytte av lyspærer, skadedyrskontroll, desinfeksjon og generelt
mindre nødvendige reparasjoner, fra 2.kv 2014 inngår også heisdrift. Renholdet utføres i
samarbeid med kafeen og godskrives for tiden denne. Strømforbruket er lite vi kan gjøre noe
med, bortsett fra å slå av lyset m.m. Forsikringen av innbo og løsøre m.m. er hos
forsikringsselskapet AXA. Fra 2014 inngår byggforsikring i dette beløpet.

Merk*) I og med at klubben nå eier sine lokaler er det kun festeavgiften til kommunen som
føres som en kostnad under drift av lokaler. Nedbetalingen av pantelån er en
finans/balansetransaksjon og vises ved endringer i balansen. Avskrivningen er strengt tatt ikke
nødvendig å gjennomføre i og med at klubben ikke er en skattepliktig virksomhet. Vi har tatt
de med under ”finanstransaksjoner” mest som en informasjon. Reelt sett skulle akkumulerte
avsetninger og egenkapital nedskrives mot lokaler og inventar, slik at klubben unngår å ha en
oppblåst balanse, som vil kunne utløse klubben som et fremtidig skatteobjekt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubbkontordrift
Driftskostnader for klubbkontor
Kontorrekvisita
Kontorutstyr, kjøp & vedlikehold
Telefon
Porto
Gaver/nye bøker
Andre utgifter/inkl. aviser
Lønn sekretær
Sosiale utgifter/lovmessige avs.
Refusjon til styret
Sum kostnader relatert til drift

Resultat
2011
912
691
2 011
531
819
4 812
8 500
2 879
1 000
22 155

Resultat
2012
1 413
482
1 912
123
725
6 224
8 500
3 009
1 000
23 388

Budsjett
Resultat Budsjett
2013
2013
2014
1 200
1 219
1 000
500
889
1 000
2 000
1 827
2 100
200
102
500
1 000
908
1 000
4 400
4 109
4 500
8 500
8 500
8 925
3 100 *) 7 227
3 905
1 250
1 250
1 250
22 150
26 031
23 180

Vi har valgt å vise kostnadene ved drift av klubben som egen oversikt. Drift av en klubb er på
mange måter ikke avhengig av egne lokaler eller et eget klubbhus, men en lokalleie vil
sannsynligvis være nødvendig. Se ovenfor. *)Med tanke på forsiktig forretningsførsel er det
avsatt en egen post i balansen for lovbestemt sluttvederlag både for kafe og kontoransatte, for
kontoret utgjør dette beløpet akkumulert € 3 714,-.Tidligere års etterslep er her hentet inn.

”FINANSTRANSAKSJONER”
Avskrivninger, renteberegning og bankomkostninger.
Nedbetaling av lån og utbetaling av lånerenten, er finanstransaksjoner og er en
balansetransaksjon. Klubbens likviditetsoverskudd kommer fra henholdsvis drift og fra direkte
innbetalingen til hus-fondet fra aktivitetsgruppene, privatpersoner, myntkrukke m.m. og
selvfølgelig €1,- dagen fra klubbens medlemmer.
Lånerenten utbetales etterskuddsvis den 1/1 påfølgende år, men kostnadsføres i regnskapsåret.
Renten beregnes fra den første i måneden etter innskuddsmåneden.
Kontotype
Avskrivning lokaler (2%)
Avskrivning inventar (20%)
Finans/Agio/netto
Rentekostnad byggelån (4,25%)
Resultat av ”finanstransaksjoner”

2012
0
-1 081
1 639
0

2013
-5 863
-1 057
2 052
-2 345

Budsjett 2014
-14 000
-1 500
-900
-12 000

556

-7 213

-28 400

Klubbens pante-/gjeldsbrevlån vil ved utløpet av 2014 være på € 300.000,-. Lånet har en p.a.
etterskuddsrente på 4,25% som forfaller til betaling 1/1 i påfølgende år. Likviditetsoverskudd
avsettes på lang-høyrentekonto i BANKIA i påvente av konvertering av bygge/gjeldsbrevlån til
langsiktig pantelån.
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Kafeen/Serveringstilbud.
Serveringstilbudet: Klubbens serveringstilbud til medlemmene føres, etter anvisning
fra vårt spanske regnskapskontor, på egne konti i regnskapet med salg, innkjøp, lønn og
arbeidsgiveravgift.
Kontotype
Servering
Innkjøp
Lønn
Arbeidsgiveravgift/lov. avsetn.
Bidrag/belastning vist i
regnskapet

2011

2012

2013

2013

2014

Realisert

Realisert

Budsjett

Realisert

Budsjett

29.569
11.048
13.367
6.667
-1513

39.500
13.609
13.600
5.471
6.820

36.950
12.350
14.400
5.760
4.440

45 458
15 532
13 999
12 194
3 733*

51 100
16 500
16 400
8 200
10 000

Nettoresultatet vises som bidrag/belastning på egen linje i regnskapet. Etter ønske fra
medlemmene viser vi hvordan netto bidrag er fremkommet.
Klubben tok selv over driften av serveringstilbudet fra september 2009 og har siden da hatt en
fast ansatt kafevert. Støtte til kafedriften er daglig blitt gjennomført av den frivillige
kafegruppen, servering og omsetningen ved Onsdags-Quiz godskrives kafeen, som står for
innkjøp, men utføres av Quiz-ledelsen. Kafegruppen har med sitt gratisarbeid bidratt vesentlig
til kafeens overskudd. For 2013 er resultatet før avsetning av sluttvederlag hele € 9 790,-.
*)Med tanke på forsiktig forretningsførsel er det avsatt en egen post i balansen for lovbestemt
sluttvederlag både for kafe og kontoransatte, dette skulle vært gjort hvert år i tidligere år, men vi
har nå tatt hele etterslepet. For kafeen utgjør dette beløpet
akkumulert € 6 057,-. I budsjett for 2014 er det tatt med en deltidsstilling fra september, det vil i
2014 fortsatt satses på støtte fra en utvidet kafegruppe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Què Pasa?/Medlemsinformasjon.
Medlemsinformasjon. Klubbens medlemsblad og informasjonsarbeid har i år gitt et overskudd
som budsjettert. Styret vedtar løpende om medlemsbladet skal produseres. ¿Qué Pasa? sammen
med våre andre informasjonsaktiviteter, hjemmesider, informasjon i Aktuelt Spania 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.
Tallene vises med IVA (moms) fratrukket
Konto

2010
2011
2012
2013
2013
2014
Realisert Realisert Realisert Budsjett Realisert Budsjett
Sponsor/annonser
13.073
13.526
18.586
15.700
15 705
16 900
Produksjon
15.953
15.894
14.528
14.600
14 259
14 900
Bidrag/belastning
-2.882
-2.368
4.058
1.100
1 446
2 000
Kommentar til 2014 budsjettet. Økningen i reflekter samme opplagstall som i 2013, men med
forventet økning i annonseinntekten med ”4 x1/1 sides annonser” = € 1.200,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTER TIL BALANSEN
Kassebeholdning er kontanter i kafé- og klubbkasse ved årets slutt. Klubbens norske bank er
NORDEA. Denne benyttes av de som ønsker å betale sin kontingent i norske kroner
(kursjustert), kontoen er også for å betale for norske programlisenser. Klubbens spanske bank er
BANKIA. Siden 2009 har klubben som følge av bankkrisen i Spania fordelt oppsparte midler på
mer enn 4 banker, med både lange og korte plasseringskonti, samt vanlige brukskonti har dette
på sitt meste medført at vi har måttet operere med hele12 konti, for enkelhetsskyld har vi derfor
valgt å vise alt dette på en linje i balanseregnskapet. Nedenfor viser vi detaljene
UB2012

Konto
1900
1910
1920
1921
1922
1940
1941
1950
1952
1955
1960
1970
1974
1975
1500
1700

1200
1250

2030
2031
2045
2046
2220
2225
2290
2295
2050

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Klubbkasse
Kafékasse
La Caixa brukskonto
La Caixa Plassering
BANKIA brukskonto
BBVA brukskonto
BBVA plassering
CAM/Sabatell/Catalunya
BANKIA 1mnd.renteplassering
BANKIA 3mnd.Høyrente
NORDEA NOK/EURO - konto
BANKIA gavebrevskonto
Depositum Nordic Sol Comm.
Depositum Alfaz kommune
Fordringer annonsører
Kafélager
SUM OMLØPSMIDLER
ANLEGGSMIDLER
KLUBBLOKALER Saldoavsk. 2% p.a.
INVENTAR Saldoavsk. 20% p.a.
SUM ANLEGGSMIDLER
SUM EIENDELER
GJELD & EGENKAPITAL
GJELD
FORSKUDDSBET. KONTINGENTER
AVSETNINGER/AVGRENSNINGER
HUS-FONDET
€1 –PR DAGEN KLUBBEN
GJELDSBREVLÅN
RENTEAVSETNING
GJELDSBREVLÅN
LEVERANDØRER
ANNEN FORPLIKTELSE/ SLUTT
SUM GJELD
EGENKAPITAL
SUM GJELD & EGENKAPITAL

UB2013

Bud.
UB2014

EURO
292
50
2 958
60 000
14 604
12 136
200 000
2 019
6 104
50 000
1 296
1 084
4 370
12 298
3 634
472
371 317

EURO
209
50
0
0
70 299
2 808
29 543
0
13 417
60 000
12 090
1 543
4 370
12 298
3 524
203
210 354

EURO
407
50
0
0
5 000
0
0
0
10 000
19 000
300
0
0
0
2 600
300
37 657

47 781
4 325
52 108
423 425

579 188
5 192
584 380
794 735

791 500
8 154
799 654
837 311

4 950
49 095
100 670
0
0
0

5 500
58 716
153 329
4 906
188 000
2 345

7 000
60 500
156 000
9 000
300 000
12 000

0
0
154 715
268 710
423 425

90 926
9 771
513 493
281 242
794 735

0
11 500
544 500
292 811
837 311

Forhåndsbetalte kontingenter er ført på egen konto i balansen og tas inn i driftsregnskapet ved
åpningen av nytt regnskapsår og ved den årlige medlemsfornyelsen 1. januar. Det er forutsatt
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930 betalende 1/1 års medlemmer i budsjettet. Ved utgangen av 2013 er det 891
helårsmedlemmer.
Ellers er styret av den oppfatning at budsjettet for 2014 reflekterer den planlagte løpende driften
av klubben.
Alfaz del Pi, 30.januar 2014
--Sign-Tormod Seljevoll
Økonomiansvarlig

Til sak 5 fastsettelse av kontingent for 2015
Årskontingent, helårsmedlemskap 2015.
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2015 forblir uendret, € 50,-.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Til sak 6: Styrets forslag til budsjett for år 2014
Styrets forslag til budsjett for år 2014 foreslås vedtatt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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Til sak 7: Valg
a) Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer: Jørgen Juel Larsen, Kirsti Skollerud Henden,
Kari Kvæken og varamann Åge Folkestad .
b) Kirsti Skollerud Henden og Jørgen Juel Larsen er på valg og tar ikke gjenvalg. Kari Kvæken
og Åge Folkestad er ikke på valg.
Styret foreslår: Kari Kvæken velges til leder for valgkomiteen. Som nytt medlem foreslås Knut
Lithell og Einar Torwig begge velges for 2 år, som varamedlem fortsetter Åge Folkestad, slik
vedtektenes kapitel III, artikkel 14, pkt p. foreskriver.
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Til Sak 8: Forslag fra medlemmer og styret
1)Styret foreslår følgende vedtekts tilføyelse i artikkel1. Navn., siste setning: Nåværende
tekst: Denne forening er uegennyttig og upolitisk. Endres til: Denne forening er uegennyttig,
livssynsnøytral og upolitisk.
2)Styret foreslår at det opprettes et firmamedlemskap og at kontingenten for et
firmamedlemskap: settes til € 250,-, gyldig for 2 representanter fra firmaet, men med kun 1
stemme ved generalforsamlingen. Firmamedlemmer får sin logo i listen over firmamedlemmer i
¿Que Pasa?
………………………………………………………………………………………
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Årsmelding fra gruppene - 2013
Årsmelding 2013 for COSTATRIMMEN
Årsmeldingen omfatter perioden 01.11.2012– 31.10.2013.
Styret har i perioden bestått av:
Kjell Henden leder, Gunvor Lister Pedersen nestleder, KjellAlmløf kasserer,
Ole Søvik sekretær, Arnfrid Grimstad styremedlem, Kari Vik 1.varamedlem
Hans Henrik Solheim 2.varamedlem
COSTATRIMMEN ble stiftet som et trimlag 17.11.1981, vedtatt som ”Trimlaget,
Costa Blanca” 27.11.2004. Laget er hjemmehørende i kommunen Alfaz del Pi i
provinsen Alicante i Spania, og Den Norske Klubben Costa Blanca er Costatrimmens
paraplyorganisasjon i forhold til spanske myndigheter. Costatrimmen hadde pr.
31.10.2013, 267 betalende medlemmer og 31 registrerte honnørmedlemmer, forutsatt
medlemslisten er korrekt. 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, 3 i vår og 2 i høst.
Det er i perioden ikke holdt ekstraordinære styremøter.
Det er i perioden avholdt 2 turledermøter - 8. november 2012 hjemme hos KariElisabet og Øystein Skjold og 1. mars 2012 – i DNKCB sine lokaler i Alfas del Sol.
På disse møtene har det vært holdt førstehjelpskurs. Det har dreid seg dels om
oppfrisking av tidligere kurs, men også om orientering om nyere metoder.
I tillegg til dette har Kari-Elisabet Ebbell Skjold holdt 1 meget nyttig førstehjelpskurs
for to nye turledere den 29. oktober 2013. Dette ble holdt hjemme hos Marrit Kop og
Thorleif . Noen av turlederne har deltatt på dugnad for å rydde gjengrodde stier.
Trimturene. Langturene starter kl.10.00 hver mandag.
Fjellturene på mandager og onsdager starter kl. 10.30. Alle turene startet fra
parkeringsplassen ved Alfaz del Sol.Det har vært gjennomført 29 vanlige
mandagsfjellturer i perioden - med til sammen 1039 deltakere - 18 flere enn
foregående år. 1 planlagt tur måtte avlyses på grunn av været.
Onsdagsfjellturene har i perioden hatt totalt 1169 deltagere – 343 færre enn
foregående år - fordelt på 29 turer. 1 planlagt tur ble avlyst på grunn av dårlig vær.
På mandagslangturer har det deltatt 563 personer til sammen – 31 færre enn
foregående år – fordelt på 28 turer. 1 planlagt tur ble avlyst på grunn av dårlig vær.
Totalt er det gjennomført 86 fjellturer, med 2771 deltakere – mot 92 fjellturer med
3127 deltakere foregående år.
Turledere i perioden har vært: Anne Beth Mauland, Marrit Kop, Jørgen Eitrheim,
Kari og Arne Jeppesen, Torkel Willgohs, Otto Paul Aasdal, Øystein W. Skjold, Arne
Fjeldstad, Kirsti og Kjell Henden, Hans Henrik Solheim, Otto B. Ulriksen, Sverre O.
Fjeld, Gudmund Gravermoen, Ole Haakon Opperud og Harald Becker. Jørgen
Eitrheim og Torkel Willgohs har sluttet som turledere i løpet av perioden.
Koordinatorer: ØysteinW. Skjold er koordinator for alle turlederne, med ansvar for
koordinering av turledermøter og klippedugnader. Det var avholdt 1 klippedugnad på
høsten. Harald Becker har hatt ansvaret for langturlederne med koordinering og
planlegging av de turene.

13

Generalforsamlingen 2014
ÅRSMELDING 2012/2013
for
Club VinoGastro
Tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca
Stiftet 23. februar 2007
Etter årsmøtet i oktober 2012 har styret følgende sammensetning:
leder; Gunnar Hestnes, nestleder; Bjørn Væthe, kasserer; Elisabeth Nilsen, sekretær; Grete Ebbell
Hestnes, styremedlem; Olav Raaen og Jørgen Juul-Larsen, varamedlemmer; Tove Riege og Erling
Hegge. Unni Skaarud, Anita Haugen og Hans Svedbergh har i hele 2013 deltatt på styremøtene som
«Hjelpekorpsets´» representanter. Resten av «Hjelpekorpset» har deltatt aktivt i å arrangere
medlemsmøtene. Det er grunn for å berømme alle for god innsats i året som har gått.
Club VinoGastros´ordinære driftsår er fra 1. oktober foregående år og fram til og med 30.
september i inneværende år.
Formålsparagrafen for Club VinoGastro lyder: « Fremme drikke- og matkultur gjennom
informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene». For å oppfylle dette formålet har styret i den
ordinære driftsperioden gjennomført 9 styremøter, 9 medlemsmøter med temaer og servering.
7 dagsturer og ikke minst tur til La Mancha.
Blant temaene på møtene : spansk ost, - skinke, mandler, sjokolade, grønnsaker, fisk og kjøtt.
Som vanlig har hvert tema blitt belyst via korte foredrag. God drikke tilpasset maten har
selvfølgelig blitt servert.
Medlemsmøtene har vært om mulig enda mere populære og klubblokalene tidvis helt sprengt. Vi ser
fram til å komme i nye lokaler.
Dagsturene har i stor grad fulgt opp medlemsmøtenes tema slik at spansk mattradisjon har vært i
fokus.
Grunnet gode overskudd , både fra medlemsmøtene og turene våre, er økonomien i VinoGastro
svært god.
Lotteriinntektene gir en netto på 4542 € og turene har bidratt med hele 6578 €.
Til fattige trengende har vi bevilget 2100 €, fordelt likt med 700 € hver på Alfaz mat bank, Callosa
v/Hermanrud og Kiwanis juleaksjon.
Moderklubben DNKCB er i alt tilgodesett med 6550 €. Kunstlotteriet ble støttet med 876 €.
Inkludert i denne sum er to ekstraordinære søknader som er tilgodesett med samlet 1550€.
Regnskapet viser et overskudd på 2078 € som i sin helhet er godskrevet egenkapitalen.
Cluben har ved regnskapsårets slutt en netto kapital på 9463 €. I tråd med tidligere år foreslås 5000
€ overført til moderklubben som ekstraordinært konsernbidrag.
Alle avsetninger og overskudd er plassert på sparekonto.
Ved utgangen av driftsåret har cluben VinoGastro 385 medlemmer.
Medlemmer som ikke fornyer sitt medlemskap innen 31.12.2013 vil bli strøket.
Takk for et svært aktivt og hyggelig år – et nytt hyggelig VinoGastro år er i sikte!
Alfaz del Pi 15 oktober 2013
Styret i Club VinoGastro
(sign)
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Årsmelding CIRCULO 2013
Forretningsgruppen CIRCULO ble dannet 1. juli 2013. Den består av 11 betalende
medlemmer som er lokale forretningsdrivende. Årskontingent 50 euro. Det er et krav at
medlemmene av CIRCULO også er helårs medlemmer i Den Norske Klubben DNKCB.
CIRCULOS medlemskontingent skal brukes på aktiviteter i klubben, samt annonsering
og reklamemateriell. President i CIRCULO er Fernando Martin, visepresident Vicente
Andres Soler Soler, sekretær Bente Puig Solem. CIRCULOS vedtekter er innlevert til
styret av Den Norske Klubben Costa Blanca.

Årsmelding Filosofigruppen 2013
Året begynte bra. Vi var blitt ni medlemmer som delte tanker og meninger. I januar
startet vi på en liten bok med tittelen "Hva er filosofi?" skrevet av filosofiprofessor Lars
Fr. Svendsen. Det viste seg å være nyttig lesning. Boken tok for seg forskjellige
retninger innen filosofien. Filosofiens forhold til historie, vitenskap og litteratur ble
belyst. Også forskjellige måter å nærme seg "de evige spørsmålene" på ble omtalt. Ikke
bare tanken, men også følelser og intuisjon kan gi meningsfulle svar.
I slutten av boken tar forfatteren opp problemet med skillet i moderne filosofi der den
ene retningen (grovt sagt) er opptatt av ordanalyser og definisjoner og av å publisere
sine tanker i fagtisdskrifter som bare leses av fagfilosofer. Den andre retningen fører
videre tradisjonen fra antikken der livsvisdom er målet. Det er denne formen for filosofi
som opptar oss!
Vi ble ikke ferdig med boken i vårsemesteret og brukte høsten til å fullføre. Dessverre
dukket det gamle sykdomsspøkelset opp igjen, og halvparten av gruppen kom ikke til
Spania den høsten. Vi var derfor bare 3-4 personer som møttes og fullførte lesningen av
boken. (Men nå er vi igjen en levedyktig gruppe på 8 (9?)medlemmer!)
For filosofigruppen Sidsel Sparre
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Årsmelding 2013 for Fotogruppen i DNKCB.
I 2013 hadde fotogruppen dette styret: Leder og sekretær Arild Jakobsen, nestleder AnneElisabeth Nesset, kasserer Lars Mølsæter og styremedlemmene Reidar Færgestad, Bjørn
Harald Kristiansen og Per Moe. Det har i perioden vært holdt 6 styremøter og 9 medlemsmøter. Fotogruppa har i 2013 arrangert to fototurer med overnatting, en til Confrides (9
deltakere i mars) og den andre til Alicante (14 deltakere i november). I tillegg en dagstur til
Terra Natura. Samme ettermiddagen hadde vi 5-års-jubileumsmiddag på restaurant i Albir.
Vi velger å si at hvert fotomøte kan kalles en faglig og kreativ work-shop. Fotogruppa leverer
også flere reportasjer til hvert nummer av klubbens blad Que Pasa. Ikke bare reportasjer som
gjelder fotogruppen, men vi leverer også bilder til flere andre grupper eller arrangementer.
Alle fotogruppens medlemmene kan nås på e-post og dette året opprettet vi klubbmail med
adresse fotogruppen@dnkcb.com og fotogruppendnkcb@gmail.com som begge to
administreres som gmail. Antall betalende medlemmer i 2013 er 21. Økonomien er ok, som
det går frem av regnskapet (Sendes som eget vedlegg). Fotogruppen har kåret 6 Månedens
bilde. Vinnerne ble Toril Thorstensen i januar, Oddbjørn Stangeland i februar, Arild Jakobsen
i mars, Jan Moen i april, Oddbjørn Stangeland i november og Oddvar Oddhaug i desember.
Gruppens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø. Styret takker
alle for felles innsats. Siden årsmøte holdes 27 januar tar vi med for årsmelding 2014 at vi har
hatt et styre- og medlemsmøte 13 januar hvor bl.a. Månedens bilde-vinner ble et bilde
fotografert av Reidar Færgestad. Altea, 16.01.2014 Styret i Fotogruppen.
Helse og sosialgruppen 2013
Helse og sosialgruppen har i 2013 hatt ett førstehjelpskurs, seks foredrag av ulike temaer, seks onsdager med tilbud fra Imed
Levante om sjekking av blodsukker og blodtrykk. Hobbygruppen er lagt til helse og sosial og det har vært julesalgsmesse i
regi av denne.
Mvh Rita Moe Leder
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Historiegruppen Årsmelding 2013
Alle møtene var i de fine lokalene 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 360 euro i løpet av
siste møte før jul. Det var et godt bidrag til en ny datamaskin til Auditori. Det er utstyr som vi nyter
godt av ved hvert møte. Vi får ikke lov til å betale noe for lokalene sålenge vi ikke tar
inngangspenger eller tjener på annen måte. Gaven ble svært godt mottatt.
Vi hadde fire foredrag på vårparten:
5.2.Kjell Henden: "Spania fra 1500 og inn i opplysningstid (1700-tallet).
19.2. Vi reiste til Oliva i egne biler for å bli guidet av Joan Morell. Han viste oss hva Den Norske
Hjelpekomite gjorde der, de forskjellige barnehjemmene som fikk hjelp, samt hospitalet "Frithjof
Nansen". Joan R. Morell har skrevet bok om den norske innsatsen i Oliva. Boken heter "Solidaritat
a Oliva 1936-1939”. Lunsj i Oliva.
5.3. Kjell Ryberg: " Spansk byggeskikk og de historiske maktsentrene".
20.3. Solfried Gjelsten: Spanske malere og historien bak bildene.
Vi slutter alltid foredragsrekken før påske og starter i begynnelsen av oktober.
8.10 Laila Fjeld : Gullskatten fra koloniene
22.10 Knut Aukrust: Herkules – Spanias første konge.
5.11 Clara Amland: Skulptørene Juan Muñoz og Cristina Iglesias.
To av Spanias verdensberømte kunstnere.
19.11 Marrit Kop: Juana "la loca".
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 Costa Blanca
og har lagt inn vår hjemmeside der www.dnkcb.com (Grupper). Vi klarer oss helt fint uten
sekretær, kasserer, nestformann eller andre styremedlemmer. Vigdis L’Orsa
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Kunstgruppens årsmelding for 2013.
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 18. mars 2013.
Valgkomiteen har bestått av John Madsen og Laila Oddhaug.
Styremøter. Det har vært holt 5 styremøter samt et ekstraordinært møte i perioden.
Kunstgruppen KGCB 93 hadde 20 års-jubileum i driftsåret og arrangerte en
jubileumsutstilling på Casa Cultura i Alfaz. Likeså ble det arrangert stor jubileumsfast på
Jardin.
Medlemsmøter. Medlemsmøtene har vært lagt til samme dag som Kunstkafeen, noe som
har gitt ekstra tilhørere / medlemmer idet det har blitt arrangert som en forlengelse av
Kunstkafeen. Det har vært holt 5 medlemsmøter og disse har vært jevnt godt besøkt. Vi har
hver gang hatt et foredrag om en kunstner. Bibbi Martin snakket om grunderen David
Andersen, Solfried Gjelsten snakket om kunstneren Dali, Kristin Brudevold om Picasso og
Clara Omdahl om ekteparet Iglesias og Muños.
Arrangementer. Vi har arrangert en work shop på Carpe Diem den 19/20 oktober,samt
arrangert "Mal med oss" hver mandag ettermiddag ledet av Oddvar og Laila Oddhaug og
Bjørn Bendigtsen. Høstfesten ble i år som i fjor arrangert hjemme i hagen hos Ragnhild og
Bjørn.
Økonomi. Kunstgruppens økonomi er tilfredsstillende. Etter vedtak fra Årsmøte ble det
skiftet bank, ny bank er BBVA i La Nucia
Opphenging / Utstilleransvarlig. Gisela Wenche Normann har vært ansvarlig for å arrangere
utstillingene og koordinert dette med de utøvende. Oddvar Oddhaug har hatt ansvar for
oppheng i Klubbens lokaler.
La Nucia, 10. februar 2014
Bjørn Bendigtsen
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Visens Venner DNC Costablanca.
Årsberetning for 2013.
Styret for 2013 har vært.
Leder: Reidun Osland, N-Leder Turid Kubosch
Kasserer: Karen Hj. Johansen + Sverre Eliassen
Sekretær: Sverre Eliassen, Revisor: Svein Nereng
Vararevisor: Asle Berg, Vararepr: Ingrid A.Andersen
Aktiviteter: Vi har hatt øvelse hver fredag til sammen 17
ganger i 2013. Vi har vært16 betalende medlemmer. Fremmøte
har vært veldig bra på vinteren 2013, litt mindre nå i høst.
Vi har vært på Reuma Sol og ledet allsangen noen ganger i
2013. Juleaften var noen av oss sammen med Cantamos på
Betania Sykehjem og sang julesanger. Vi har hatt ett møte i løpet
av høsten, for å diskutere sanger og eventuelt lage nytt
sanghefte. Karen dro til Norge for godt i vår, så da ble
kassererjobben ledig, Sverre og Reidun har i fellesskap utført
regnskapet.
Albir- 5/2-2014
Sverre Eliassen.
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FULLMAKT
for stemmegivning i henhold til vedtektenes Kapittel III, artikkel 14.

Undertegnede:……………………………………… Nr.:………………
(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 17. mars 2014.
Sted:……………………………………………….
Dato:…………………………….
Underskrift:………………………………………………………………..
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