
 
DEN NORSKE KLUBBEN  

COSTA BLANCA 
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

I henhold til klubbens vedtekter, artikkel 12, innkalles med dette til ordinær 
generalforsamling 

 
Mandag 9. mars 2015 kl. 18:00 i Hotel Kaktus 

 
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 2015. 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. Åpning. 
2. Konstituering. Etter vedtektene art. 13 vil styret utpeke møteleder.   

Sekretær er referent.  Det ønskes valgt en medreferent. 
3. Styrets årsberetning for 2014. 
4. Regnskap og revisjonsberetning. 
5. Fastsettelse av kontingent for år 2016. 
6. Styrets forslag til budsjett for år 2015. 
7. Valg. 
8. Forslag fra medlemmer og styret. 

 
Alfaz del Pi, februar 2015. 

 
Bjørg Svedbergh 
Styreleder. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 3. Styrets årsberetning for 2014. 
 

Antall medlemmer var ved årets utgang på totalt 1151 medlemmer, av disse var 910 
helårsmedlemmer, 80 evige - og 6 æresmedlemmer,5 firmamedlemmer, resten fordeler seg på andre 
varianter av betalt besøks-korttidsmedlemskap av varierende varighet.   
 

Styret hadde etter generalforsamlingen 2014 følgende sammensetning:  
Leder    Bjørg Svedbergh 
Nestleder   Bjørn Væthe 
Økonomiansvarlig  Tormod Seljevoll 
Styresekretær   Bente Puig 
Styremedlem   Arne Flaten 
Styremedlem   Olav Raaen 
Styremedlem   Melissa Thelwall Bjargo 
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, tirs-
ons-og torsdager er klubbkafeen åpen fra kl.17.00 til 21.00. Serveringen er helt stengt i feriemåneden 
august. 
Klubbens ansatte kafévert var første halvår Francisco Andrés Pérez Gallego. Fra sommerperioden og 
ut året har kafeen vært drevet av frivillige som har gjennomført helsemyndighetenes pålagte kurs i 
mathåndtering. 
 

Styret har i 2014 holdt 8 møter. Klubbens arbeid er fordelt mellom styremedlemmer og andre personer 
med ønsket spesialkompetanse. Etter valget i mars 2014 ble ansvarsområdene fordelt som følger: 
 

Kontakt Alfaz kommune Bjørg Svedbergh, 
Arrangementer/fester  Bjørn Væthe, Olav Raaen, Melissa Thelwall Bjargo 
Helse- og sosialutvalg  Rita Moe 
Vaktlister   Elisabeth Nilsen 
IKT-ansvarlig   Bjørn Væthe 
Bibliotek    Bjørg Kaspersen, Åse Becker og Thor-Magne Mauland  
Reiser    Aktivitetsgruppene 
Lotteriansvarlig   Bjørg og Hans Svedbergh 
Ekstern kontakt   Bjørg Svedbergh,  
Dia International  Bjørg og Hans Svedbergh    
Bygg; Arne Flaten, Arne Skaarud, Erling Kaspersen 
”Husfar” Harald Becker 
Informasjonsrådet Bjørg Svedbergh, Bente Puig, Bjørn Væthe, Per Moe, Tove Riege, 

Anne Elisabeth Nesset (sekretær). 
Informasjonsrådets leder  Bjørg Svedbergh 
Redaktør   Bente Puig 
 

Kontaktpersoner til gruppene: 
 Historiegruppen  Olav Raaen 
 Helse og Sosial  Bjørg Svedbergh   
 Visens Venner  Bjørg Svedbergh 
 Cantamos-kor  Bjørg Svedbergh 
 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 tre år. 8 mars 2014 åpnet klubben drift i sitt 
nye klubbhus. 
 

Lyrikk-gruppen     Bjørg Svedbergh 
Vino Gastro        Bjørn Væthe 
Fotogruppen        Bente Puig Solem  
Costatrimmen        Bjørn Væthe 
 



Samarbeidsutvalget. 
Det er nå 13 aktive grupper i klubben. Samarbeidsutvalget har holdt sitt årsmøte, til gjensidig 
informasjon og koordinering. Aktivitetsgruppene bruker flittig klubbens lokaler og bidrar ved å betale 
for bruken til klubbens økonomi.   
 

Arrangementer i et aktivt år. 
Klubblunsjen er blitt arrangert hele 8 ganger + julelunsj. Klubblunsjene er meget godt besøk.  
17.mai-feiringen ble gjennomført i god norsk tradisjon. Denne gangen ble hele feiringen arrangert i 
Alfaz del Pi med fokus på 200 års grunnlovsjubileet. Etter borgertoget i Alfaz del Pi ble det leker og 
servering ved klubben, som i år holdt sin festmiddag med mange gjester i egne lokaler. 
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. Lotteriene bidrar årlig godt til klubbkassen. Ved flere anledninger har vi 
deltatt i arrangement sammen med andre grupper i kommunen.  
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 19. 
oktober feiret vi Dia Internacional de Alfas, med stands på sportsplassen sammen med mange av de 
andre internasjonale organisasjonene i kommunen. Flere enn 60 feststemte medlemmer og gjester valgte 
å ta ”Julaften i klubben” med VinoGastro som vertskap. 
 

Kurs. 
Også i 2014 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 underskudd, vi har mange gode annonsører, men 
trenger fler. Det har i 2014 vært 4 fyldige utgivelse, med informasjon om klubbens mange aktiviteter, 
artikler om mat, helse, kultur, 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:  Huskelisten:"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 er som følge av nytegnede medlemskap vesentlig bedre enn fjoråret. For å 
forenkle kontingentbetalingen har vi kortautomat på kontoret. Dette reduserer pengehåndtering og vi får 
færre arbeidsoperasjoner. Resultatet for 2014 ble et overskudd på € 27 864,- mot vedtatt budsjett € 7 
143 ,- Klubbens likviditet er god. Budsjett for 2015 viser en resultatforventning på € 20.146,- forutsatt 
sammen aktivitetsnivå som 2014. Den vesentligst årsaken til det gode resultatet er at kafedriften fra 
1.juni er blitt drevet av ulønnet frivillig innsats fra kafegruppen. 
 

Grove beskyldninger  
Denne høsten har det kommet grove beskyldninger mot styret i klubben og våre samarbeidspartnere 
gjennom ett av våre medlemmer, Arne Tollefsen. Det har vært beskyldninger om korrupsjon og 
underslag av 300.000 euro, og om at styret bruker  mafiametoder.  
Det har vært spredd usannheter på en lokal TV-stasjon, 7 dias Alfas, i avisen El Pais, og i diverse 
internasjonale aviser. Nettavisen.no har publisert flere artikler.  
Styret ved leder har blitt anmeldt til Fiscalía de anticorrupcion (statsadvokat for antikorrupsjon). Disse 
beskyldningene har ingen rot i virkeligheten.  Arne Tollefsen nekter å godta de svar han har fått ved 
sine utallige henvendelser til styret, og han nekter å godta vedtak som er fattet av generalforsamlingen. 
Dette har medført mye ekstraarbeid for styret i tillegg til kostnader for klubben. 
Det ble åpnet en ekskluderingsmappe på Arne Tollefsen, og dette ble først meddelt han i medlemsmøtet 
24. November 2014, og i brevs form med dato samme dag. 
Senere ble han i rekommandert brev av 29. Desember 2014 informert om at det var oppnevnt en komité 
på tre personer som skulle vurdere og fremme forslag til styret i saken. Arne Tollefsen ble orientert om 
at han hadde anledning til å uttale seg til denne komiteen, skriftlig eller i et møte, før den foretok sin 
konklusjon, noe han unnlot å gjøre. Komiteen, som har bestått av Jørgen Juel-Larsen, Einar Torwig og  



 



 
 
 
 

Noter og kommentarer til regnskap, balanse og budsjett for 
 



Den Norske Klubben Costa Blanca 
for året 2014/2015 

 
Driftsresultat 

   
Resultat Resultat Budsjett Resultat Budsjett 

Driftsinntekter 2012 2013 2014 2014 2015 
Kontingenter 32 239 39 333 46 500 45 775 47 000 
Loddsalg 7 638 10 670 7 600 10 508 9 500 
Aktivitetsgruppenes bruk av lokalene 4 370 5 210    4 600 6 099     5 000  
Arrangementer/turer/aktiviteter 2 810 11 008 6 600 11 673 7 000 
Andre inntekter/økonomisk støtte 4 586 7 598 3 400 1 840 1 500 
Sum driftsinntekter 48 353 73 819 68 700 75 895 70 000 
 

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. Dette medlemmet får heller ikke informasjon via e-post. 
Loddsalg: Loddsalget har vært og er en viktig oppgave for klubbvertene. Den innsatsen som er 
gjort for loddsalget i 2014 matchet innsatsen i 2013 – en fantastisk oppslutning! 
Bruken av lokaler: Aktivitetsnivået og hyppig bruk av klubbens lokaler medfører økte 
bruksinntekter.  
Aktiviteter: Klubblunsjer, kulturkvelder, bussturer og utflukter i klubbens regi,  
Andre Inntekter: Her føres alle små-salg av pins, caps, profileringsmateriell, kort, brukte 
bøker, m.m. 
Bidrag & tilskudd: CostaTrimmen overfører 25% av sine medlemskontingenter til klubben. 
For 2014 er dette €750,-. VinoGastro har fra 1 oktober 2013 frem til 31.12.2014 gitt et direkte 
økonomisk bidrag til klubbens drift på hele € 4.200,- i tillegg til € 4.700 for kafeens 
vaskemaskin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Driftskostnader 
 

Drift av klubblokaler. 
   

Resultat Resultat Budsjett Resultat Budsjett 
Driftskostnader eiendom/ år 2012 2013 2014 2014 2015 
Husleie/flytte –og 
felleskostnader/Festeavgift 23 834 24 225 5 800 12 784 4 200 
Vedlikehold klubblokaler/ heisdrift 208 369 1 700 2 179 2 400 
Renhold klubblokaler 1 500 1 500    1 800 463    600 
Strøm  4 917 6 174 6 000 4 424 6 000 
Avgifter, forsikringer  1 941 953 1 900 886 1 900 
Sum driftskostnader eiendom 32 400 33 221 17 200 20 736 15 100 
 

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. Flyttekostnadene inkluderer også avskrivning av husleiedepositum på € 4 369,86.  
Fra mars 2014 avsette vi også festeavgift for tomten. Vedlikehold er klargjøring av dagens 
lokaler, resten er stort sett relatert til bytte av lyspærer, skadedyrkontroll, desinfeksjon og 
generelt mindre nødvendige reparasjoner, fra 2.kv 2014 inngår også heisdrift. Renholdet 
utføres i samarbeid med kafeen. Forsikringspolisene og dekningene ble gjennomgått i 
forbindelse med flyttingen, verdifastsettelse og dekningsgrader ble revidert og fra 2014 inngår 
også bygget i forsikringen. 
 
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.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klubbkontordrift       Resultat       Resultat      Budsjett       Resultat     Budsjett 
Driftskostnader for klubbkontor  2012          2013      2014          2014   2015 
Kontorrekvisita 1 413 1 219 1 000 1 212 1 000 
Kontorutstyr, kjøp & vedlikehold 482 889 1 000   1 582 1 000 
Telefon 1 912 1 827 2 100 829 1 200 
Porto 123 102 500  30 100 
Gaver/nye bøker  725 908 1 000 505 1 000 
Andre utgifter/inkl. aviser 6 224 4 109 4 500 4 543 5 100 
Lønn sekretær  8 500 8 500 8 925 8 670 5 400 
Sosiale utgifter/lovmessige avs. 3 009 *)7 227 3 905 1 372 2 100 
Refusjon til styret/Advokat 1 000 1 250 1 250 2 555 2 250 
Sum kostnader relatert til drift 23 388 23 388 23 180 21 298 19 150 
      
Vi har valgt å vise kostnadene ved drift av klubben som egen oversikt. Drift av klubben er på 
mange måter ikke avhengig av egne lokaler eller et eget klubbhus, men en lokalleie vil 
sannsynligvis være nødvendig. Se ovenfor. *) se kommentarer for 2013. 
 
”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 bl.a. til hus-fondet, fra aktivitetsgruppene, privatpersoner, myntkrukke m.m. og 
selvfølgelig €1,- dagen-klubben fra noen av klubbens medlemmer.  
Renten på gjeldsbrevlånet utbetales etterskuddsvis den 1/1 påfølgende år, men kostnadsføres i 
regnskapsåret. Renten beregnes fra den første i måneden etter innskuddsmåneden. 
 
Kontotype 2013 2014 Budsjett 2015 
Avskrivning lokaler      (2%) -5 863 -11 997 -17 400 
Avskrivning inventar (20%) -1 057 -1 503 -3 600 
Avskrivning driftskonsesjon/3 år 0 -1 035 -1 044 
Finans/Agio/netto 2 052 -717 -960 
Kostnadsføring av låneavdragene 0 0 -15 000 
Rentekostnad byggelån (4,25%) -2 345 -11 603 -12 000 
Skatt etterbetalt for 2010-2013 0 -2 499 0 
Resultat av ”finanstransaksjoner” -7 213 -29 354 -50 004 

 
Klubbens pante-/gjeldsbrevlån vil ved utløpet av 2014 være på € 292.500,-. Lånet har en p.a. 
etterskuddsrente på 4,25% som forfaller til betaling 1/1 i påfølgende år. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 frem til 31 mai 2014. Kafedriften er fra denne dato blitt gjennomført av den 
frivillige kafegruppen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿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 

 
 
 
 
 
 

 
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,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 bankkonti, for enkelhetsskyld har vi 
derfor valgt å vise alt dette på en linje i balanseregnskapet foran. Nedenfor viser vi detaljene. 
 
 

Kontotype 2012 
Realisert 

2013 
Realisert 

2014 
Budsjett 

2014 
Realisert 

2015 
Budsjett 

Servering 39 500  45 458 51 100 49 530 51 300 
Innkjøp 13 609 15.532 16 500 16 481 16 500 
Lønn 13.600 13.999 16.400 5 834 2 000 
Arbeidsgiveravgift/lov. avsetn.   5.471  12 194   8.200 2 574   400 
Bidrag/belastning vist i 
regnskapet 

  6.820   3 733*   10 000   24 641 32 400 

Konto 2011 
Realisert 

2012 
Realisert 

2013  
Realisert 

2014 
Budsjett 

2014 
Realisert 

2015 
Budsjett 

Sponsor/annonser 13.526 18.586 15.705 16.900 17 266 16 900 
Produksjon 15.894 14.528 14.259 14.900 18 549 14 900 
Bidrag/belastning -2.368 4.058       4.058 2.000 -1 283 2 000 
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Forskuddsbetalte kontingenter er ført på egen konto i balansen og tas inn i driftsregnskapet ved 
åpningen av nytt regnskapsår og i forbindelse med den årlige medlemsfornyelsen 1. januar. Det 
er forutsatt 900 betalende 1/1 års medlemmer i budsjettet. Ved utgangen av 2014 er det 910 
helårs-medlemmer. 
 

Ellers er styret av den oppfatning at budsjettet for 2015 reflekterer den planlagte løpende driften 
av klubben. 
 

Alfaz del Pi, 30.januar 2015 
 
Tormod Seljevoll 
Økonomiansvarlig 

  UB2013 UB2014 Bud. UB2015 
 EIENDELER    
Konto OMLØPSMIDLER EURO EURO EURO 
1900 Klubbkasse 209 599 500 
1910 Kafékasse 50 630 500 
1920 La Caixa brukskonto 0 0 0 
1921 La Caixa Plassering 0 0 0 
1922 BANKIA brukskonto 70 299 18 126 15 000 
1940 BBVA brukskonto 2 808 0 0 
1941 BBVA plassering 29 543 0 0 
1950 CAM/Sabatell/Catalunya/Caix Altea 0 1 000 0 
1952 BANKIA 1mnd.renteplassering 13 417 428 10 000 
1955 BANKIA 3mnd.Høyrente 60 000 1 20 000 
1960 NORDEA NOK/EURO - konto 12 090 1 794 1 000 
1970 BANKIA gavebrevskonto 1 543 198 0 
1974 Depositum Nordic Sol Comm. 4 370 0 0 
1975 Depositum Alfaz kommune 12 298 12 298 0 
1500 Fordringer annonsører 3 524 5 769 5 000 
1700 Kafélager 203 0 0 
 SUM OMLØPSMIDLER 219 354 40 843 52 000 
 ANLEGGSMIDLER    
1200 KLUBBLOKALER Saldoavsk.  2% p.a. 579 188 866 761 849 361 
1250 INVENTAR Saldoavsk. 20% p.a. 5 192 37 004 32 359 
 SUM ANLEGGSMIDLER 584 380 903 765 881 720 
 SUM EIENDELER 794 735 944 608 933 720 
     

 GJELD & EGENKAPITAL    
 GJELD    
2220 GJELDSBREV - BANKLÅN 188 000 292 500 300 000 
2225 RENTEAVSETNING GJELDSBREV/LÅN 2 345 13 387 12 000 
2290 LEVERANDØRER/TOMTELEIE 90 926 50 070 3.000 
2295 ANNEN FORPLIKTELSE/ SLUTTVDRL. 9 771 0 0 
 SUM GJELD 291 042 355 957 315 000 
2030 FORSKUDDSBET. KONTINGENTER 5 500 5 800 6 000 
2031 AVSETNINGER/AVGRENSNINGER 58 716 59 745 60 000 
2045 HUS-FONDET 153 329 201 549 210 000 
2046 €1 –PR DAGEN KLUBBEN/LOTTERIER 4 906 12 451 13 468 
2050 EGENKAPITAL 281 242 309 106 329 252 
 SUM EGENKAPITAL 503 693 588 651 618 720 
 SUM GJELD & EGENKAPITAL 794 735 944 608 933 720 
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Forbehold fra revisor 
En av revisorene ber styret/ledelsen i klubben vurderer om den økonomiske verdien av 
konsesjonsavtalen/bygget er riktig reflektert i regnskapet. Mer konkret ber revisoren ledelsen 
vurderer avskrivingstakten på konsesjonsavtalen/bygget. 
Det presiseres at revisor ikke stiller spørsmål ved om bygget har kostet det regnskapet viser. 
Spørsmål går på om avskrivningstakten er hensiktsmessig. 
Bakgrunnen for denne anmodningen er at etter 25 år vil den økonomiske verdien av 
konsesjonsavtalen, slik denne revisoren ser det, være uttømt. 
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Til sak 5 fastsettelse av kontingent for 2016 
Årskontingent, helårsmedlemskap 2016. 
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2016 forblir uendret, € 50.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Til sak 6: Styrets forslag til budsjett for år 2015 
Styrets forslag til budsjett for år 2015 foreslås vedtatt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Til sak 7: Valg 
a) Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer: Kari Kvæken, Knut Lithell, Einar Torwig og 
varamann Åge Folkestad . 
 
b) Kari Kvæken og Åge Folkestad er på valg og tar ikke gjenvalg. 
 
Styret foreslår: At Bjørg Svedbergh velges til leder for valgkomiteen. Som varamedlem 
foreslås Tormod Seljevoll 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 
1) Ekskluderingssak. 
Arne Tollefsen har i lang tid drevet en injurierende kampanje mot klubbens styreleder og styret. 
Herunder har han påstått at det er begått underslag, og at styrets leder  har benyttet mafiametoder 
for å sverte hans omdømme. Arne Tollefsen er i flere omganger oppfordret til  å føre bevis for sine 
påstander uten at oppfordringen er fulgt opp. Hans oppførsel er ikke forenlig med medlemskap i 
DNKCB hvorfor styret foreslår at han ekskluderes fra medlemskap i klubben. Arne Tollefsen kan 
bare oppnå nytt medlemskap i DNKCB hvis et fremtidig styre anbefaler det overfor 
generalforsamlingen.»  
 

Forslag til vedtak: ”Medlem nr. 10605 Arne Tollefsen blir ekskludert fra medlemskap i DNKCB. 
Arne Tollefsen kan bare oppnå nytt medlemskap i DNKCB hvis et fremtidig styre anbefaler det 



          Generalforsamlingen 2015 

14 
 

overfor generalforsamlingen.” 
2) Kjøp av tomten. 
Etter all oppmerksomheten rundt konsesjonsavtalen vi har med L’Alfas del Pi kommune, er det 
flere av medlemmene som har fremmet ønske om at vi ser på mulighetene for å kjøpe tomten 
som klubbhuset står på. I 2013 kom det en ny lov som åpner for en slik mulighet. Da vil all 
diskusjon rundt eierforholdet bortfalle. 
 
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret tillatelse til å forhandle, og sluttføre, en 
avtale med L’Alfas del Pi kommune vedrørende kjøp av tomten på 548 m2, som klubbhuset står 
på, til en pris av ca. 100.000 euro. Vi ber samtidig, i denne forbindelse, om å få øke tidligere gitt 
tillatelse til lånefinansiering, fra 300.000 euro til totalt 400.000 euro. 
 
……………………………………………………………………………………… 
10 linjer fra våre aktivitetsgrupper til årsmeldingen 2015 
 

Bridgegruppa 
Bridgegruppa til DNKCB spiller bridge hver tirsdag og torsdag i klubblokalene. 
I tillegg til disse kveldsturneringene blir det i vårsesongen arrangert en turnering over 2 dager – 
vårcupen. I høstsesongen spilles klubbmesterskap og jule-cup. Spilleavgiften pr. kveld er 3 euro 
for medlemmer av DNKCB og 4 euro for ikke medlemmer. Spillingen starter kl. 18.00 . Etter 
halvspilt turnering har vi spisepause. I spisepausen er kafeen åpen og vi får en svært god service 
av kaféverten. Vanligvis er spillingen slutt ca. 21.30 – 22.00. Alle er hjertelig velkommen til å 
bli med på spillingen. Frammøte senest kl. 17.45.  
 
Cantamos  
Vi er 25 medlemmer. En del er tilstede kun i vårsesongen. Vi har hatt 21 øvelser. Styret har 
besluttet å fortsette øvelsene i kirkesenteret i Albir pga. lett tilgjengelighet, at lokalet alltid er 
ledig og at øvelsene kan holdes uforstyrret. Koret har hatt 11 opptredener – på Betanien, CAN 
(Bærumshjemmet), Den Norske Klubben (DNKCB), Finca el Romeral (Sagenehjemmet), 
Gatesang i Albir, Minnekirken og Utstilling/Messe i Alfaz del Sol. 
For oss selv og gjester har vi arrangert årsmøtemiddag, blomstringstur, våravslutning og 
høstfest.Vi oppsummerer året med at vi gleder oss over samsang og samvær i Cantamos og 
at dirigenten blir bedre og bedre. Koret ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! 
Øvelsene foregår hver mandag kl. 16-18.30 i periodene januar-mars og oktober-november. 
 
CostaGolfen 
Vi startet opp våren 2014 og det tok umiddelbart av.  Siden vi er en aktivitetsgruppe i DNKCB 
må alle være helårsmedlemmer i moderklubben, noe vi synes det er helt naturlig. I løpet av noen 
uker var vi 60 medlemmer. Som golfklubb er vi åpne for alle ”Handicap” – alle, fra den helt 
uerfarne til den ”proffe” er velkomne. Vi har hatt introduksjon og opplæring i golfens 
grunnprinsipper i klubblokalene, trening på drivingrangen i Albir og vi har spilt på 
korthullsbanene Las Rejas i Benidorm og på Sierra Cotina i Finestrat. Vi planlegger mange nye 
golfaktiviteter. Bli med. 
 
Costatrimmen, 
Årsmøtet for 2013 ble holdt i DNKCB’s lokaler 18.11.13. Antall medlemmer i 2014: 321 
(275 i 2013). Trimmen opererer ikke lenger med honnørmedlemskap. Alle fjell- og 
langturer, bortsett fra en pga. været, er gått etter programmet. Likeledes alle turer med 
buss: 1 vårtur, 1 høsttur, 3 «Ut i det blå-turer». Vårfest med merkeutdeling og 
våravslutningslunsj ble også feiret på behørig vis. Idrettsmerket er tatt av 54 pers. (ny 
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rekord!). En stor takk til Otto Ulriksen! Petanca-gruppen har hatt 28 spilledager med ca. 
670 pers. Hjertelig takk til Harald Becker! Websiden, www.costatrimmen.com, ivaretas av 
Øystein Skjold på en utmerket måte! Økonomien i Costatrimmen er tilfredsstillende. For 
øvrig vises til regnskapet. Det vises også til trimmens egen årsrapport. 
 
Filmgruppen Ormen Lange (FOL) 
Det startet helt tilfeldig. Flere ville se en spesiell film i juni og istedenfor å se den hjemme, hver 
for oss, så vi den sammen i klubben. Da kom ideen – kanskje det er flere klubbmedlemmer som 
vil se film sammen? Ofte er det jo morsommere, komedier og en smittende latter er bonus. 
Resultatet ble at vi denne høsten inviterte til privat vennevisning og dermed var gruppen 
etablert. Nå er vi mer enn 100 filmglade venner som ser på film sammen, hver torsdag og bruker 
kafeen både før og etter visningen. 
 
Filosofi 
I perioden januar - april fortsatte filosofigruppen med eksistensialisten Martin Heidegger som 
hovedemne. Stoffet var vanskelig, og vi hadde nok trengt litt faglig veiledning. Likevel mente vi 
at vi satt igjen med noen nye tanker, og dermed hadde hatt  utbytte av de engasjerte samtalene. 
P.g.a. deltakernes reisevirksomhet vekslet fremmøtet mellom fem og ti personer per gang.  17. 
oktober startet vi med Hannah Arendt som nytt hovedemne neste halvår. H.A. var bl.a. opptatt 
av ondskap og menneskers ansvar for egne handlinger. Totalitære samfunn som fratar 
menneskene deres tanke-og handlefrihet, er den største fienden. Flere nye medlemmer er 
kommet til, og samtalene har vært livlige og givende.  Gruppen va       
lunsj hos Britt som har skapt sitt Carpe Diem langt oppe i dalen ved landsbyen Confrides. Det 
ble en fin blanding av deilig mat, filosofi og sosialt samvær. 
 
Fotogruppen 
Vi er 22 medlemmer og har hatt 9 medlemsmøter og 7 styremøter i løpet av året. Vi har hatt 
flere ulike tema på møtene; objektiver, portrett, landskap, makro. Vi har månedlig foto-
konkurranse med forskjellige temaer. Disse finner du på facebooksiden vår. Vi sender også 
regelmessig artikler og bilder til Què Pasa? I begynnelsen av januar tok vi bilder av soloppgang 
fra La Olla, Cap Negret. Oppmøte kl. 08.00. Den laget vi en artikkel om i ¿Que Pasa? nr. 1. I 
februar ble det en Mandelblomst tur til Jalondalen, med en artikkel i ¿QP? Nr. 2. Mars ble  
”Sjøsafari med Miriam og Bjørn Harald”! April- Tur til Alcala del Jugar, med overnatting. 
Juni – Makrofotografering hos Ambiente Floral i Albir. Artikkel i ¿QP? Nr. 3. September – 
Foto-tur til havna i Altea. November- Fotoutstilling i Denia. Artikkel i ¿Què Pasa? nr. 4. ”Les 
Rotes i 20 årene”. Økonomien vår er bra. 
 
Helse- og Sosialgruppen 
Helse- og Sosialgruppen har hatt 9 foredrag av helserelaterte temaer. 5 på våren og 4 på høsten. 
Hospital Imed Levante har gitt medlemmene gratis måling av blodtrykk og blodsukker, den 
første onsdagen i mnd. 3 på våren og 3 på høsten. Hobbygruppen har hatt møter hver mandag 
og har hatt ett påskemarked og ett julemarked av produkter produsert av flittige fingre i 
hobbygruppen. Helse og sosialgruppen opphører i den form den har vært frem til i dag, men 
hobbygruppen fortsetter med Tove Thorstensen som leder i samme form.  
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Kunstgruppen Costa Blanca 93 (K-93)   
Vi har i perioden hatt 5 styremøter og 6 medlemsmøter som en forlengelse av kunstkaféen. 
Wenche Gisela Normann  holdt i november et flott foredrag om ikoner og deres betydning både 
i farger og hvordan hun bygger de opp.  Kurs/veiledning gjennomåret har vært; malerkurs med 
kunstneren Joan Vidal som veileder. «Mal med oss» og mini kurs i overføring av foto til lerret. 
Høsten har «Mal med Tachi» med kunstner og lærer Tachi Lloret vært populært. Besøk hos 
kunstneren Jaques Mansini, som viste oss sine arbeider som var så naturtro at du med det blotte 
øye måtte gå helt nære for å se at det var maleri og ikke en del av interiøret med etterfølgende 
lunsj ble en hyggelig utflukt. En koslig kurvfest både vår og høst og medlemstallet er 64 og 
oppadgående og med det også en tilfredsstillende økonomi. Det har vært avholdt 3 styremøter i 
tillegg til mye kommunikasjon via e-post. Tilsiget av nye medlemmer har vært større enn 
avgangen, slik at vi i dag har 64 betalende medlemmer. 
 
Onsdags-quizen 
Quiz er en form for spørrekonkurranse, der deltakerne konkurrerer om å svare riktig på flest 
mulig av spørsmålene som deles ut eller stilles av en quizleder. Det er vanlig at deltakerne 
danner lag som konkurrerer mot hverandre. Quiz regnes av mange som en sosial aktivitet, og 
blir ofte brukt i ulike arrangementer for å skape fellesskapsfølelse og glede. I året som har gått 
har quizen bidratt med € 1.100 til lokalene og nær € 3.000,- i kveldomsetning i kafeen vår. 
Spørsmålene i en quiz kan handle om hva som helst. En skiller gjerne mellom temaquiz og 
allmennkunnskap. Quizen foregår som oftest ved at svarene skrives ned underveis, og rettes 
etterpå. Hver onsdag kl. 1900 har vi quiz i allmennkunnskap. Mellom førti og femti deltagere, 
delt inn i lag på fire og fire.  
 
VinoGastro (CVG) 
Denne årsmeldingen omfatter 15 mnd. siden vi forrige år endret driftsårets start fra 01.10 til 
01.01. Styret, hjelpegruppen og hjelpe-korpset fungerer sammen som en aktivitetsgruppe som 
står for det aller meste som skjer i CVG. Ikke minst er gjennomføringen av medlemsmøtene en 
stor dugnad som krever innsats fra alle. Ved årsskiftet er det 358 medlemmer i CVG. Alle 12 
medlemsmøtene har vært vellykkede med godt besøk og stor stemning. Videre har vi arrangert 7 
dagsturer til interessante mål og med god deltagelse. Medlemmer fra styret har vært reiseledere 
på en utmerket måte. Den store og vellykkede høstturen til Ribera del Duero ble avviklet 29.09 
til 04.10 med 44 fornøyde deltagere. Stor aktivitet i CVG gjenspeiler seg også i god økonomi. 
Dette har medført at vi i det utvidede regnskapsåret har kunne støtte DNKCB med i alt 15.332€. 
Gjennom DNKCB har vi også bidratt med 2100€ til veldedighet. Det er vi stolte av!   
 
Visens Venner 
Visens Venner har hatt 14 betalende helårs medlemmer. Vi har gått over fra å ha øving hver 
uke- til annenhver uke ,og byttet dag fra fredager til tirsdager  fra kl. 11-13.  I vår var vi på El 
Jardin og hadde allsang med gjester to ganger. Tre ganger har vi vært på Reuma-Sol og ledet 
allsang. Noen av oss var sammen med Cantamos på Betanien på julaften. Vi har hatt utlodding 
på hver øvelse og har overført til klubbens byggkonto 410€. 
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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 9. mars 2015. 
 
Sted:……………………………………………….  
 
Dato:……………………………. 
 

 
Underskrift:……………………………………………………………….. 
 
 

  


