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DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA 
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

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

generalforsamling 
 

Mandag 5. mars 2018 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 2018. 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 2017. 

4. Regnskap og revisjonsberetning. 

5. Fastsettelse av kontingent for år 2019. 

6. Styrets forslag til budsjett for år 2018. 

7. Valg. 

8. Forslag fra medlemmer og styret. 

 

Alfaz del Pi, februar 2018. 

 
Arne Flaten 

Styreleder. 
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Sak 3. Styrets årsberetning for 2017 

Medlemmer 
Antall helårsmedlemmer ved årets utgang var 913 medlemmer, av disse var 84 evige medlemmer, 6 

æresmedlemmer og 25 firmamedlemmer. I tillegg hadde 45 personer tegnet korttidsmedlemskap av 

varierende varighet.  
 

Styret  
Etter generalforsamlingen 2017 hadde styret følgende sammensetning:  

Leder   Arne Flaten     

Nestleder   Bjørn Væthe      

Økonomiansvarlig Oddbjørn Fredriksen    

Styresekretær  Vibeke Myrås     

Styremedlem  Harald Becker      

Styremedlem   Grete Ebbell Hestnes    

Styremedlem  Melissa Thelwall Bjargo      

Varamedlem  Vidar Bjørnås     

Varamedlem  Geir Gustavson 

 

I løpet av året har det skjedd endringer av styret. Styresekretær Vibeke Myrås og styremedlem Melissa 

Thelwall Bjargo fratrådte styret etter eget ønske grunnet travle arbeidsdager. Varamedlem Vidar Bjørnås 

fratrådte grunnet flytting tilbake til Norge. Varamedlem Geir Gustavson har derfor fungert som 

styremedlem fra september 2017. 

 

Styret har i 2017 holdt 8 møter. Klubbens arbeid er fordelt mellom styremedlemmer og andre personer 

med ønsket spesialkompetanse. Etter valget i mars 2017 ble ansvarsområdene fordelt som følger: 
 

Kontakt Alfaz kommune Arne Flaten og klubbens kontormedarbeider Reidun Teigen 

Arrangementer/fester  Arne Flaten, Bjørn Væthe 

Kafeansvarlig   Grete Ebbell Hestnes 

Vaktlister klubbverter  Elisabeth Nilsen 

IKT-ansvarlig   Bjørn Væthe 

Bibliotek    Bjørg Kaspersen, Åse Becker og Thor-Magne Mauland  

Reiser    Aktivitetsgruppene, Klubben 

Lotteriansvarlig   Oddbjørn Fredriksen 

Ekstern kontakt   Arne Flaten  

Dia International Bjørg og Erling Kaspersen, Anne-Beth og Tor Magne Mauland, Bjørg 

og Hans Svedbergh   

Byggruppe Arne Flaten, Arne Skaarud, Erling Kaspersen, Harald Becker 

Informasjonsansvarlig   Bjørn Væthe 

Redaktør Que Pasa  Bente Puig      
 

 

Klubbkontoret  
Klubbkontoret har holdt åpent mellom kl. 10:00 og 14:00 hele året unntatt i feriemåneden august, og 

vært betjent av klubbens ansatte kontormedarbeider Reidun Teigen. 

 

Kafeen 
Klubbens serveringstilbud har daglig åpningstid fra kl. 10.00 til 14.00, samt til 15.00 på fredager. Kafeen 

har vært stengt i august. I 2017 har det ikke vært ansatte i kafeen, serveringstilbudet har vært drevet av 

frivillige, som har gjennomført helsemyndighetenes pålagte kurs i mathåndtering. I 2017 hadde 

klubben/kafeen 11.900 besøk, hvorav 13 % var ikkemedlemmer. Dette tilsvarer om lag 

besøkstallene i 2016. Besøkstall, i snitt per dag per uke, varierte fra over 90 vinter/høst, til under 

10 om sommeren. I snitt omsatte kafeen for €4,3 pr besøk. 
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Aktivitetsgruppene 
Det er nå 13 aktive grupper i klubben. Aktivitetsgruppene bruker flittig klubbens lokaler og bidrar både 

ved donasjoner og ved å betale for bruken til klubbens økonomi.   
 

Arrangementer 

 Klubblunsj ble arrangert hver måned unntatt i juni, juli og august, med en spesiell julelunsj i 

desember. Klubblunsjene er meget godt besøk.  

 17.mai-feiringen ble gjennomført i god norsk tradisjon. Etter borgertoget i Alfaz del Pi var det 

leker og servering ved klubben, som også i år holdt en festmiddag med mange gjester i egne 

lokaler.  Bjørg og Hans Svedbergh var ansvarlig for arrangementet. 

 Onsdags- Quizen har blitt et svært populært tilbud.  

 Annenhver torsdag var det spansk-norsk språkkafe i kafeen for både spanjoler og nordmenn 

 Det ble i året avholdt 9 månedslotterier + julelotteri. Lotteriene bidrar årlig godt til klubbkassen.  

 Klubben har arrangert flere konserter og andre arrangementer  

 På Dia Internacional de Alfas deltok klubben med egen stand sammen med mange av de andre 

internasjonale organisasjonene i kommunen.  

 Mangefeststemte medlemmer og gjester valgte å feire julaften i klubben med VinoGastro som 

vertskap 

 

Spanskkurs 
Også i 2017 har spanskkursene både for nybegynnere og viderekommende vært et fast innslag i klubbens 

lokaler.  
 

Informasjon til medlemmene 
Internettsiden www.dnkcb.com blir jevnlig oppdatert. Medlemmer med egen e-postadresse mottar 

ukentlig: Huskeliste for neste uke i klubben, og mottar jevnlig påminnelser/informasjon om 

arrangementer i klubben. Informasjon blir også satt på klubbens oppslagstavler ”ute” og inne og på våre 

hjemmesider. Klubben er også på facebook. På denne måten vedlikeholdes en høy informasjonsfrekvens 

overfor medlemmene. Medlemsbladet Qué Pasa? er nå satt bort til Bente Puig. Det har i 2017 vært 3 

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.  

 

Medlemstiltak 
For å rekruttere nye medlemmer og for å holde på eksisterende medlemmer har ble det i 2017 

gjennomført flere medlemstiltak. Av disse kan nevnes: 

 Spørreundersøkelse av nye medlemmer 

 Utarbeidet og distribuert «salgsbrosjyre» 

 Stand på markedet i Albir to søndager 

 Ett medlemsmøte for å orientere om klubbens situasjon 

 Ett møte med nye medlemmer 

 Messe/seminar for bedriftsmedlemmer 

 

Kjøp av tomt 

Generalforsamlingen i 2017 ga styret tillatelse på å inngå en avtale med Alfaz del Pi Kommune 

om å overta tomten som klubbhuset står på, enten ved kjøp av denne eller ved makeskifte av en 

annen tomt av tilsvarende verdi, til en pris av 150.000 €. 

Det viste seg at den eneste muligheten var å få til et makeskifte med kommunen og klubben har 

derfor kjøpt nabotomten til klubbhuset for 150.000 €. 
 

Økonomi. 

Det vises til egen regnskapsoversikt med kommentarer. Kort oppsummert var året slik; Driftsresultatet 

etter finanstransaksjoner var € 26.470, som er € 9.470 over budsjett. Driftskostnadene fulgte om lag 

budsjett, mens inntektene var vesentlig høyere. På grunn av tomtekjøp ble det iverksatt ekstraordinære 



          Generalforsamlingen 2018 

4 

 

tiltak for å skaffe midler for å bidra til å finansiere tomtekjøpet. Disse tiltakene ga ekstrainntekter på til 

sammen € 26.294, men kjøp av tomten medførte ekstra kostnader på € 16.166. Årsresultatet ble dermed  

€ 36.598, mot budsjettert € 17.000.  

 

 
 

Alfaz del Pi, 31. desember 2017/2.februar 2018 

 

Arne Flaten  Bjørn Væthe   Oddbjørn Fredriksen     

Leder        Nesteder     Økonomiansvarlig  

 

    
 

Geir Gustavson Grete Ebbell Hestnes  Harald Becker 

Styremedlem     Styremedlem              Styremedlem 
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Sak 4. Regnskap og revisjonsberetning 
(Alle tallene i regnskapet er i €) 

 

 
 

 

 
 

Detaljer, noter og kommentarer til regnskap og balanse er vist på de neste sidene. 
 

Alfaz del Pi, 31. desember 2017/2.februar 2018 

 

Arne Flaten  Bjørn Væthe   Oddbjørn Fredriksen     

Leder        Nesteder     Økonomiansvarlig  

 

    
 

Geir Gustavson Grete Ebbell Hestnes  Harald Becker 

Styremedlem     Styremedlem              Styremedlem 
 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

Resultatregnskap 2016 2017 2017 2018

Inntekter

Driftsinntekter 74 278               75 876               69 000               69 000               

Kafebidrag 29 143               36 147               33 500               33 500               

Que pasa 617                    

Sum inntekter 104 038            112023 102 500            102 500            

Driftskostnader

Klubblokaler -28 230             -26 108             -27 000             -21 000             

Kontordrift -24 875             -27 146             -26 500             -27 500             

Avskrivninger -26 526             -23 940             -24 000             -23 000             

Sum driftskostnader -79 631             -77 194             -77 500             -71 500             

Driftsresultat 24 407               34 829               25 000               31 000               

Finans netto -22 515             -8 359               -8 000               -11 000             

Ekstraordinært netto -                          10 128               -                          39 745               

Årsresultat 1 892                 36 598               17 000               59 745               

Balanse UB 2016 UB 2017 Bud. UB 2017 Bud. UB 2018

Eiendeler

Anleggsmidler 892 846            1 024 144        868 846            988 846            

Omløpsmidler 56 770               65 152             76 553              69 734              

Sum eiendeler 949 616            1 089 296        945 399            1 058 580         

Egenkapital og gjeld

Egenkapital 585 694            622 292           602 694            682 037            

Gjeld 363 922            467 004           342 705            376 543            

Sum gjeld og egenkapital 949 616            1 089 296        945 399            1 058 580         
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Detaljer, noter og kommentarer til resultatregnskap og balanse for året 2017 

 

De etterfølgende tabellene viser resultatregnskapet for 2017 sammenstilt med resultatet for 2016 

og budsjett for 2017, sammen med forslag til budsjett for 2018. Alle tall er i €. 

 

Driftsinntekter uten kafeen 

 
 

-Samlet er driftsinntektene nesten €7.000 over budsjettet 

-Kontingentinntektene er noe høyere enn i 2016 og omtrent som budsjettert. Totalt antall 

medlemmer er redusert med 29 siden 2016. Antall helårsmedlemmer er redusert med 46, men 

dette er økonomisk kompensert ved 17 nye firmamedlemmer. 

-Turer/arrangementer/aktiviteter omfatter klubblunsjer, middager, kulturkvelder, turer og 

utflukter i klubbens regi. Inntektene er netto, fratrukket alle kostnader.  

-Klubbens aktivitetsgrupper bruker klubbens lokaler til sine aktiviteter, medlemsmøter og 

tilstelninger. Aktivitetsnivået er over budsjett.  

-Loddsalget er en viktig inntektskilde og en viktig oppgave for klubbvertene. Loddsalget høyere 

enn i fjor og over budsjett. 

 -Økonomisk støtte er direkte sponsorbidrag til driften av klubben fra aktivitetsgruppene og 

andre, utover leie av lokaler. Blant annet har Costatrimmen overført 25 % av 

medlemskontingenten (€825), VinoGastro har bidratt med €1.961 til utstyr og diverse 

forbedringer i Bodegaen, og Hobbygruppen har overført €1.500. 

 

Kafebidrag 

 
 

-Kafedriften er i sin helhet utført av den frivillige kafegruppen, og har ikke hatt lønnskostnader 

verken i 2016 eller 2017. Det er heller ikke budsjettert med lønnskostnader for 2018.  

-Kafedriften gir et betydelig bidrag til klubbens økonomi, og var i 2017 nesten €3.000 over 

budsjett.  

 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2016 2017 2017 2018

Driftsinntekter
Kontingenter 40 635               40 905               41 000               41 000               

Turer/arrangementer/aktiviteter 4 641                 11 585               6 000                 6 000                 

Aktivitetsgruppenes bruk av lokalene 6 192                 6 839                 6 000                 6 000                 

Loddsalg 9 506                 11 793               10 000               10 000               

Andre inntekter/økonomisk støtte 13 304               4 754                 6 000                 6 000                 

Sum driftsinntekter 74 278               75 876               69 000               69 000               

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2016 2017 2017 2018

Kafeen

Salg 48 052               51 576               50 000               50 000               

Innkjøp -18 909             -15 429             -16 500             -16 500             

Bidrag fra kafeen 29 143               36 147               33 500               33 500               
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Driftskostnader for klubblokaler 

 
 

-Kostnadene for drift av klubblokalene er omtrent lik budsjettet. 

-Klubben fikk i 2016 et krav fra skattemyndighetene for ikke innbetalte «retenciones» eller 

forskuddsskatt, i forbindelse med husleie til Alfaz del Sol for 2013, pluss bøter for dette. Dette 

gjelder kun for året 2016. 

-Nedbetaling tomteleie før bygget ble bygget omfatter krav som kom fra kommunen i 2015. For 

dette skal klubben betale €401,- pr måned i 3 år, som skal betales til og med februar 2018. 

-Tomteleie er den løpende leie klubben skal betale til kommunen etter at huset ble tatt i bruk. I 

budsjettet for 2018 er det antatt at klubben får overtatt tomten i løpet av første halvår 2018. 

 

Driftskostnader for kontordrift 

 
 

-Kostnadene for drift av kontoret følger omtrent budsjettet. 

 

 

 

 

 

 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2016 2017 2017 2018

Driftskostnader klubblokaler
Krav og bøter ikke betalt retenciones husleie -7 373               -                          -                          -                          

Nedbetaling tomteleie -4 822               -4 821               -5 000               -1 000               

Tomteleie -3 849               -3 922               -4 000               -2 000               

Vedlikehold klubblokaler/heisdrift -3 406               -3 637               -5 000               -4 000               

Renhold -                          -5 344               -4 000               -5 000               

Strøm -6 650               -6 370               -6 500               -6 500               

Forsikringer/avgifter -2 130               -2 014               -2 500               -2 500               

Sum driftskostnader klubblokaler -28 230             -26 108             -27 000             -21 000             

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2016 2017 2017 2018

Driftskostnader kontordrift

Kontorrekvisita -906                   -690                   -1 000               -1 000               

Kontorutstyr, kjøp og vedlikehold -                          -200                   -1 000               -1 000               

Telefon/internett -665                   -629                   -1 000               -1 000               

Gaver/bøker/salgsartikler -2 008               -2 042               -1 000               -1 000               

Gestoria/Aviser/porto/info -3 418               -5 372               -3 500               -3 500               

Utgifter styret/advokat/møter -2 705               -3 053               -3 000               -3 000               

Lønnskostnader -13 965             -11 533             -11 000             -13 000             

Sosiale kostnader -1 208               -3 627               -5 000               -4 000               

Sum driftskostnader kontordrift -24 875             -27 146             -26 500             -27 500             
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Avskrivninger 

 
 

-Avskrivningene følger budsjettet 

-Avskrivningen av en driftslisens over tre år, ble avsluttet i 2016. 

-Lokaler og inventar avskrives på grunn av slitasje/forringelse. Bygget avskrives med en normal 

avskrivningssats på 2 % pr år, og inventar avskrives med 20 % per år. 

 

Medlemsbladet ¿Qué Pasa? 

 
 

-Fra og med 2017 er det besluttet å sette bort produksjonen av bladet.  

 

Driftsresultat 

 
 

-Driftsresultatet for 2017 er meget bra, om lag €10.000 både over resultatet for 2016 og 

budsjettet for 2017. 

 

Finanstransaksjoner 

 
 

-Rentekostnaden er summen av renter på pantelån fra CaixAltea, pluss renter på gjeldsbrevlån 

fra noen privatpersoner til tomtekjøp.  

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2016 2017 2017 2018

Avskrivninger

Avskrivning lokaler (2%) -17 100             -16 980             -17 000             -17 000             

Avskrivning inventar (20%) -8 400               -6 960               -7 000               -6 000               

Avskrivning driftslisens (3 år) -1 026               -                          -                          -                          

Sum avskrivninger -26 526             -23 940             -24 000             -23 000             

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 016                 2 017                 2 017                 2 018                 

Que Pasa?

Annonser/sponsorer 12 757               -                          -                          -                          

Produksjon -12 104             -                          -                          -                          

Bidrag/belastning 617                    -                          -                          -                          

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 016                 2 017                 2 017                 2 018                 

Driftsresultat 24 407               34 829               25 000               31 000               

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2016 2017 2017 2018

Finanstransaksjoner

Finans inntekter 1 551                 -                          -                          -                          

Finanskostnader/bankavgifter -1 031               -1 213               -1 000               -1 000               

Renter på lån -10 463             -7 146               -7 000               -10 000             

Lånekostnader -12 572             -                          -                          -                          

Sum finanstransaksjoner -22 515             -8 359               -8 000               -11 000             
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-Gjeldsbrevlånene har en p.a. etterskuddsrente på 4,0 %, mens pantelånet har en rente på 2,25 

%. 

 

Ekstraordinære inntekter/kostnader 

 
 

-For kjøp av nabotomten der klubbhuset står, ble det igangsatt tiltak for å skaffe penger til 

delfinansiering av tomtekjøpet. Tomtekjøpet medførte også kostnader. Disse inntektene og 

kostnader berører ikke klubbens normale drift og er derfor ført som ekstraordinære. 

-Inntektene består dels av et tomtefond som er overskudd av ulike tiltak igangsatt for dette 

formål, og fiktive tomteandeler som ble lagt ut til salg for €100 pr andel. Både privatpersoner og 

aktivitetsgrupper har til sammen kjøpt 183 tomteandeler. 

-Kostnadene består av diverse avgifter/skatter 

- Det ekstraordinære bidraget har dekket kostnadene vedrørende tomtekjøpet, pluss bidratt med 

rundt €10.000 til kjøpesummen. 

- I budsjettet for 2018 er det lagt til grunn at kravet om ikke betalt husleie fra Nordic Sol 

Commercial foreldes i løpet av året, slik at dette kravet inntektsføres. 

-I budsjettet for 2018 er det også lagt til grunn at det påløper ekstraordinære kostnader for 

makeskifte av tomtene. 

 

 

  

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2016 2017 2017 2018

Ekstraordinære inntekter/kostnader

Inntekter

Tomtefond -                          7 994                 -                          -                          

Tomteandeler -                          18 300               -                          -                          

Avskrivning bestritt husleiekrav -                          -                          -                          59 745               

Sum inntekter -                          26 294               -                          59 745               

Kostnader -                          -16 166             -                          -20 000             

Bidrag fra ekstraordinære inntekter/kost. -                          10 128               -                          39 745               



          Generalforsamlingen 2018 

10 

 

Balanse 

 
 

Balanse UB 2016 UB 2017 Bud. UB 2017 Bud. UB 2018

Eiendeler

Anleggsmidler

Klubblokaler 845 066            830 640                828 066            813 640                

Inventar 35 482               31 206                  28 482               25 206                  

Tomt 150 000                -                          150 000                

Sum faste anleggsmidler 880 548            1 011 846            856 548            988 846                

Finansielle anleggsmidler

Depositum Alfaz kommune 12 298               12 298                  12 298               -                             

Sum finansielle anleggsmidler 12 298               12 298                  12 298               -                             

Sum anleggsmidler 892 846            1 024 144            868 846            988 846                

Omløpsmidler

Fordringer

Annonsører 3 255                 -                             -                          -                             

Andre fordringer 3 199                 3 262                    

Sum fordringer 6 454                 3 262                    -                          -                             

Bank/kontanter

Klubbkasse 637                    1 620                    500                    500                        

Kafekasse 150                    150                        150                    150                        

Bankia 41 020               35 312                  67 394               44 276                  

Caix Altea 7 251                 21 499                  7 251                 21 499                  

Nordea bank Norge 1 258                 3 309                    1 258                 3 309                    

Sum bank/kontanter 50 316               61 890                  76 553               69 734                  

Sum omløpsmidler 56 770               65 152                  76 553               69 734                  

Sum eiendeler 949 616            1 089 296            945 399            1 058 580            

Egenkapial og gjeld

Egenkaital

Årets resultat 1 892                 36 598                  17 000               59 745                  

Annen egenkapital 583 802            585 694                585 694            622 292                

Sum egenkapital 585 694            622 292                602 694            682 037                

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeldsbrevlån 115 000                -                          100 000                

Pantelån 292 960            275 793                277 960            260 793                

Avsatt til bestritt husleie 59 745               59 745                  59 745               -                             

Sum langsiktig gjeld 352 705            450 538                337 705            360 793                

Kortsiktig gjeld

Forskuddsbetalte kontigenter 4 850                 7 750                    5 000                 7 750                    

Leverandørgjeld 110                    263                        -                          -                             

Annen kortsiktig gjeld 6 257                 8 453                    -                          8 000                    

Sum kortsiktig gjeld 11 217               16 466                  5 000                 15 750                  

Sum gjeld 363 922            467 004                342 705            376 543                

Sum egenkapital og gjeld 949 616            1 089 296            945 399            1 058 580            
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-Klubben har en solid økonomi med eiendeler på nesten €1,1 mill, og en egenkapitalandel på 57 

%. 

-I 2017 ble nabotomten til klubbhuset kjøpt for €150.000. 

-Før klubbhuset ble bygget betalte klubben et depositum til Alfaz kommune på €12.298. I 

budsjettet for 2018 er det lagt til grunn at klubben får til et makeskifte av tomtene med 

kommunen i løpet av året, slik at kommunen betaler tilbake dette depositumet.  

-Klubben har ikke lenger fordringer fra annonsører. Fordringer på €950 ble avskrevet i 2017. 

Andre fordringer utgjør i hovedsak fordring fra VinoGastro. 

-Klubbens spanske bank er BANKIA, men vi har også konto i Caix Altea, hvor vi har 

pantelånet. Klubbens norske bank er NORDEA. 

-Gjeldsbrevlån er gitt av noen klubbmedlemmer for kjøp av tomt. Disse lånene er midlertidig. 

Noe av dette lånet vil bli tilbakebetalt av årets overskudd, og styret arbeider med å få resten 

konvertert til banklån. 

-Lånet med pant i bygget fra CaixAltea på skal tilbakebetales over 15 år. 

-På grunn av at utleier av klubbens tidligere lokaler, Nordic Residential/Nordic Sol Commercial 

S.L, etter klubbens menig ikke overholdt sine forpliktelser, betalte klubben i de siste årene kun 

halvparten av leiekostnadene. Ikke betalt husleie, totalt €59.745,- ble avsatt på en egen konto. 

klubben har mottatt krav om å innbetale dette beløpet, men etter råd fra vår advokat er dette 

kravet avvist. I følge avtalen skulle utleier betale et årlig driftstilskudd til klubben, som kun ble 

utbetalt i ett år og klubben har fremmet et motkrav til utleier om dette. I henhold til vår advokat 

vil utleiers krav foreldes i 2018.   

-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.  

-Annen kortsiktig gjeld er i hovedsak penger tilhørende noen aktivitetsgrupper som er lagt inn i 

klubbens bankkonto. 
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Sak 5. Fastsettelse av kontingent for 2019 
Årskontingent, helårsmedlemskap for 2019. 

 

Forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten for 2019 forblir uendret, € 50,- 

Sak 6. Styrets forslag til budsjett for 2018  
I tabellene foran er budsjettall for 2018 vist sammen med budsjett og resultat for 2017. For en 

samlet oversikt er budsjettet for 2018 vist nedenfor. Styret av den oppfatning at budsjettet for 

2018 reflekterer den planlagte løpende driften av klubben. 

 

 
 

Forslag til vedtak 

Styrets forslag til budsjett for år 2018 foreslås vedtatt. 

 

 

  

Budsjett 2018 Budsjett 2018

Driftsinntekter
Servering 50 000               Advokat -2000

Besøkende 1 000                 Forsikringer/avgifter -2000

Kontingenter 40 000               Gaver -1000

Turer/arrangementer 4 000                 Gestoria Machado -2000

Utleie av lokaler 6 000                 Utgifter styret -1000

Loddsalg 10 000               Bøker og salgsartikler 0

Klubblunsjer/middager 2 000                 Aviser -1500

Andre inntekter 1 000                 Porto, hjemmesider, andre 0

Direkte økonomisk støtte 5 000                 Informasjonsproduksjon 0

Sum inntekter 119 000            Lønnskostnader -13000

Sosiale kostnader -4000

Driftskostnader Avskrivning lokaler -17000

Kafe innkjøp -16 500             Avskrivning inventar -6000

Nedbetaling tomteleie -1 000               Sum driftskostnader -88000

Tomteleie -2 000               Driftsresultat 31000

Kontorrekvisita -1 000               Finansinntekter og kostnader

Vedlikehold utstyr -1 000               Bankavgifter -1000

Telefon/internett -1 000               Renter på lån -10000

Heis drift -2 000               Sum finans -11000

Vedlikehold klubblokaler -2 000               Resultat etter finans 20000

Renhold -5 000               Ekstraordinære

Strøm -6 500               Innteksført avsetning 60000

Kostnader kommunen, vann etc. -500                   Kostnader makeskifte -20000

Resultat etter ekstraordinære 60000
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Sak 7. Valg 
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Sak 8. Forslag fra medlemmer og styret. 
8.1.Forslag til vedtektsendring 1. 

Styret foreslår endring av vedtektenes artikkel 25 Disposisjon av pengemidler. 

 

Dagens tekst «Alle kontoer og sparebøker skal stå i lederens, nestlederens, økonomiansvarliges 

og sekretærens navn. For å disponere midlene trengs det to underskrifter. En av disse må være 

enten økonomiansvarliges eller lederens» 

 

Foreslås endret til «Alle kontoer skal stå i lederens og økonomiansvarliges navn. For å 

disponere midlene trengs begges underskrift.» 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets forslag til vedtektsendring foreslås vedtatt. 
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8.2.Forslag til vedtektsendring 2 

Monica og Fred Olsen foreslår å endre artikkel 5: «Virksomhet og aktiviteter»  

og artikkel 27: «Avvikling»: 

 

 

Forslag til vedtak: 

Monica og Fred Olsens forslag til vedtektsendring foreslås vedtatt. 

 

Forslag til endringer av klubbens vedtekter GF 2018 

 

Endring 1. 

 

Artikkel 5. Virksomhet og aktiviteter. 

Korreksjon av dagens tekst fra: «For å oppnå forannevnte formål…» 

Til: «For å oppnå foran nevnte formål….» 

 

_____________________________________________________ 

 

Endring 2. 

 

Artikkel 27. Avvikling: 

For at en eventuell fremtidig avvikling skal være i tråd med foreningens artikkel 1, siste 

setning, som lyder; «Denne forening er uegennyttig, livssynsnøytral og upolitisk», 

vil det være korrekt å endre den nåværende tekst 

Fra:  

«Foreningens aktiva skal ved en oppløsning i sin helhet gå til 

Sjømannskirken/Norsk kirke i Utlandet (La Asociacisión Misionera Para los 

Marinos Noruego en España), Carrer Mart no. 8, 03581 Alfaz del Pi, Albir Playa. 

Midlene skal tilfalle det kirkelige arbeidet blant nordmenn på Costa Blanca.» 
 

Til: 

«Foreningens aktiva skal ved oppløsning i sin helhet gå til et av Alfaz del Pi 

kommunes veldedige formål, vedtatt av den siste Generalforsamling i samråd med 

Alfaz del Pi kommune, som ivaretar Artikkel 1 i sin ordlyd: «Denne forening er 

uegennyttig, livssynsnøytral og upolitisk». 
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FULLMAKT 

for stemmegivning i henhold til vedtektenes Kapittel III, artikkel 14. 
 

Undertegnede:…………………………………………………………..…   Nr.:……………… 
(fullmaktsgivers navn og medlemsnummer) 

 
Gir herved:…………………………………………..…………..…………….  Nr.:…….……… 
(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 5. mars 2018. 
 

Sted:……………………………………………….  

 

Dato:……………………………. 
 
 

Underskrift:………………………………………………..……………………..…….. 
 
NB! Det gjøres oppmerksom på at et medlem kun kan ha fullmakt fra ett annet medlem! 

 

  


