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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN  
I 

DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA 
 

9. mars 2015 i Hotel Kaktus 
 
 

Sak. 1  Åpning av Generalforsamlingen 
Klokken 1800 var færre enn en tredjedel av de stemmeberettigede til stede og innkalling  
nr. 2 ble berammet til kl. 1830 i henhold til vedtektenes §14. Antall fremmøtte var 178 
pluss 20 fullmakter, tilsammen 198 stemmeberettigede medlemmer. 
 
Sak 2  Konstituering  
Styret utpekte Bjørg Svedbergh til møteleder (iht.vedtektenes artikkel 13) 
Styrets sekretær Bente Puig var referent (iht. vedtektenes artikkel 13h) 
Kari Mølsæter ble av styret foreslått som medreferent. 
Vedtak: Kari Mølsæter ble valgt til medreferent 
Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon 
 
Sak 3  Styrets årsberetning for 2014 
Bjørg Svedbergh leste styrets årsberetning for 2014. 
Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent. 
Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon 
 
Sak 4  Regnskap og revisjonsberetning 
Bjørg Svedbergh gjennomgikk hovedpunktene og gjorde oppmerksom på at budsjett-
tallene for 2014 er tallene for 2013, samt at det er en summeringsfeil i UB-2013. Disse 
tallene er historiske, og uten betydning for årets regnskap og budsjett. 
 
Aud Aasen hadde kommentarer til kravet fra kommunen for 3 års tomteleie fra mai 2011. 
Hun stilte spørsmål om fra hvilket tidspunkt styreleder visste om kravet. I tillegg spurte hun 
om revisor visste om kravet. 
 
Bjørg Svedbergh redegjorde for historikken om tomteavtalen. Klubben hadde en muntlig 
avtale om ikke å betale tomteleie før vi hadde huset ferdig. Denne ble endret pga. politisk 
uenighet i kommunen, slik at DNKCB må betale tomteleie fra dag en. 15. januar 2015 kom 
kravet fra kommunen om 3 års tomteleie. Kommunen har kommet med en 
nedbetalingsplan for skyldig tomteleie. 
 
Revisor Rolf Kvam bekreftet at revisor hadde fått vite om kravet i 2015. 
 
«Forbehold fra revisor» i Revisorerklæring 2014 
Jarle Ørnebo, representant for æresmedlem Bjørn Wahl, anmodet om at vi brukte lineære 
avskrivninger i regnskapsperioden som kommer. Han påpekte at det var divergerende 
oppfatning om anleggsmidler hos revisorene. Han stilte spørsmål om hvordan 
konsesjonsavtalen som Den Norske Klubben har inngått skal forstås. 
 
Revisor Rolf Kvam redegjorde for sitt syn og kom med følgende konklusjon: 
«Etter 25 år vil den økonomiske verdien av konsesjonsavtalen, slik denne revisoren ser 
det, være uttømt. Ønsker å avskrive over 25 år.» 
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Revisor Elsa Østerman hadde et annet syn. Hun uttalte at det hadde vært god informasjon 
under hele prosessen og at hun aldri hadde vært i tvil om at alt er korrekt. Hun støttet ikke 
forbeholdet til revisor Rolf Kvam. 
 
Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning for 2014 ble godkjent 
Stemmetall:  Ved akklamasjon 
 
Sak 5  Fastsettelse av kontingent for 2016 
Styret foreslår at årskontingent, helårsmeldemsskap 2016, forblir uendret. 
Vedtak:  Medlemskontingenten for 2016 forblir uendret, 50 euro for helårsmedlemskap 
Stemmetall: Ved akklamasjon 
 
Sak 6  Styrets forslag til budsjett for 2015 
Vedtak: Styrets forslag til budsjett 2015 ble godkjent 
Stemmetall: Ved akklamasjon 
 
Sak 7  Valg 
a) Valgkomitéen 
Leder av valgkomitéen, Kari Kvæken, orienterte om valgkomitéens arbeid og innstilling, og 
styrets forslag til nye medlemmer i komitéen. 
 
Verv   Navn      Periode 
Leder   Bjørg Svedbergh    Velges for 2 år 
Medlem  Einar Torwig     Ikke på valg 
Medlem  Knut Lithell     Ikke på valg 
Varamedlem  Tormod Seljevoll    Velges for 2 år 
 
Vedtak: Styrets forslag til ny valgkomité ble godkjent 
Stemmetall: Valgt ved akklamasjon 
 
b) Valg av nytt styre 
Kari Kvæken leste valgkomitéens forslag 
 
Vedtak: Valgkomitéens innstilling til Generalforsamlingen ble vedtatt. 
Stemmetall: Valgt ved akklamasjon 
 
Det nye styre er som følger: 
Verv   Navn      Periode 
Leder   Lisa Uttersrud    Valgt for 2 år 
Nestleder   Bjørn Væthe     Ikke på valg 
Økonomiansvarlig Oddbjørn Fredriksen   Valgt for 2 år 
Styresekretær Bente Puig Solem    Ikke på valg 
Styremedlem  Arne Flaten     Valgt for 2 år 
Styremedlem  Melissa Thelwall Bjargo   Ikke på valg 
Styremedlem  Olav Raaen     Ikke på valg 
Varamedlem  Harald Becker    Valgt for 2 år 
Varamedlem  Tove Riege     Valgt for 2 år 
 
 
c) Valg av revisor 
Generalforsamlingen skal velge 2 kvalifiserte revisorer og 1 varamedlem, hver for 2 år. 
Kari Kvæken leste valgkomitéens enstemmige innstilling. 
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Vedtak:  Valgkomitéens innstilling til valg av revisor ble vedtatt. 
Stemmetall: Valgt ved akklamasjon 
 
Klubbens revisorer er etter dette: 
Verv   Navn      Periode 
Revisor  Rolf Kvam     Ikke på valg 
Revisor   Halfdan Lie     Valgt for 2 år 
Vararevisor  Trond Michelsen    Valgt for 2 år   
 
Sak 8  Forslag fra medlemmer og styret 
1) Ekskluderingssak 
Bjørg Svedbergh leste opp følgende orientering om bakgrunnen for ekskluderingssaken 
mot Arne Tollefsen: 
«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 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 Fiscalia 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 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 
komitéen, skriftlig eller i et møte, før den foretok sin konklusjon, noe han unnlot å gjøre. 
Komitéen, som har bestått av Jørgen Juel-Larsen, Einar Torwig og Tor Erik Ryan 
Jonassen, leverte sin innstilling 29. januar 2015. Komitéen forslag til styret var 
suspendering i 2 år, hvor han må oppfylle visse betingelser, hvis han skulle bli gjenopptatt 
som medlem. Styret har valgt å gå for ekskludering.» 
 
Bjørg Svedbergh påpekte at saken ikke gjaldt Arne Tollefsens meninger, men injurierende 
uttalelser. 
 
Uttalelser fra statsadvokatens kontor i Benidorm viste at det ikke er har foregått noe 
kritikkverdig med DNKCB’s byggeprosess. 
 
Arkitekten som Arne Tollefsen har brukt som sakkyndig, har i en dom fra den spanske 
arkitektforeningen blitt suspendert for 1 år og 1 dag. 
 
Harald Berge leste et innlegg fra Arne Tollefsen der han bl.a. hevdet at klubben ikke har 
rett til å suspendere han. 
 
Arild Koch hadde et innlegg der han på generelt og prinsipielt grunnlag var skeptisk til 
muligheten for ekskludering i frivillige organisasjoner. 
 
Vigdis L’Orsa ga Bjørg Svedbergh sin uforbeholdne støtte i denne ekskluderingssaken. 
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Vedtak: Medlem nr. 10605 Arne Tollefsen ble ekskludert fra medlemskap i DNKCB. Arne 
Tollefsen kan bare oppnå nytt medlemskap i DNKCB hvis et fremtidig styre anbefaler det 
overfor Generalforsamlingen. 
Stemmetall: Flertall ved skriftlig avstemming; 175 JA - 15 BLANKE - 8 NEI 
 
2) Kjøp av tomten 
Pga. all oppmerksomheten i klubben rundt konsesjonsavtalen DNKCB  har med L’Alfas del 
Pi kommune, ønsker styret å se på mulighetene for å kjøpe tomten klubbhuset står på. I 
2013 kom en ny lov som åpner for en slik mulighet. Med dagens prisnivå regner man med 
at tomten vil koste ca. 100 000 euro. 
 
Jørgen Juel-Larsen uttalte at han legger 10 000 euro i potten, hvis vi går for å kjøpe 
tomten.  
 
Det kom til en meningsutveksling, der det var argumenter både for og mot et slikt 
tomtekjøp. 
 
Bjørg Svedbergh kom med forslag om at styret kunne få mulighet til å forhandle om kjøp 
av tomt, men ikke sluttføre handelen. Hvis det blir aktuelt, vil det bli tatt opp på en 
ekstraordinær eller evt. senere generalforsamling. 
 
Vedtak: Styret i DNKCB gis mulighet til å forhandle om kjøp av tomten klubbhuset står på, 
men ikke sluttføre handelen. 
Stemmetall: Ved  akklamasjon 
 
Som avslutning overrakte Bjørn Væthe blomster til avgående leder i valgkomitéen, Kari 
Kvæken, avgående revisor Elsa Østerman og avgående styreleder Bjørg Svedbergh. 
 
 

Alfaz del Pi, 11. mars 2015 
 
 
 
 
Bente Puig Solem       Kari Mølsæter 
referent        medreferent 
 
 
 
 


