Generalforsamlingen 2017

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

Mandag 6. mars 2017 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 2017. 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 2016.
Regnskap og revisjonsberetning.
Fastsettelse av kontingent for år 2018.
Styrets forslag til budsjett for år 2017.
Valg.
Forslag fra medlemmer og styret.

Alfaz del Pi, februar 2017.

Bjørn Væthe
Styreleder.
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Sak 3. Styrets årsberetning for 2016
Antall helårsmedlemmer ved årets utgang var 942 medlemmer, av disse var 84 evige medlemmer, 6
æresmedlemmer og 8 firmamedlemmer. I tillegg hadde 49 personer tegnet korttidsmedlemskap av
varierende varighet.
Styret hadde etter generalforsamlingen 2016 følgende sammensetning:
Leder
Bjørn Væthe
Nestleder
Arne Flaten
Økonomiansvarlig
Oddbjørn Fredriksen
Styresekretær
Vibeke Myrås
Styremedlem
Harald Becker
Styremedlem
Grete Ebbell Hestnes
Styremedlem
Melissa Thelwall Bjargo
Varamedlem
Vidar Bjørnås
Varamedlem
Tove Riege
Klubbkontoret har holdt åpent mellom kl. 10:00 og 14:00 i perioden 1.september til 30.juni.
Klubbens ansatte kontormedarbeider: I desember 2015 ble Reidun Teigen engasjert som klubbens
kontormedarbeider. Frem til sommeren 2016 var hun engasjert gjennom sitt eget firma, og fra høsten
2016 er hun fast ansatt.
Klubbens serveringstilbud har daglig åpningstid fra kl. 10.00 til 14.00, samt til 15.00 på fredager. I
2016 har det ikke vært ansatte i kafeen, serveringstilbudet har vært drevet av frivillige, som har
gjennomført helsemyndighetenes pålagte kurs i mathåndtering. Serveringen har vært stengt i
feriemåneden august, men ble holdt åpen 2 dager i uken i juli. I 2016 hadde klubben/kafeen 11800

besøk, hvorav 13 % var ikkemedlemmer. I forhold til 2015 er antall besøk redusert med 2 %.
Besøkstall, i snitt per dag per uke, varierte fra opptil 90 vinter/høst, til under 20 om sommeren. I
snitt omsatte kafeen for noe over €4 pr besøk.
Styret har i 2016 holdt 8 møter. Klubbens arbeid er fordelt mellom styremedlemmer og andre personer
med ønsket spesialkompetanse. Etter valget i mars 2016 ble ansvarsområdene fordelt som følger:
Kontakt Alfaz kommune
Arrangementer/fester
Kafédrift
Vaktlister klubbverter
IKT-ansvarlig
Bibliotek
Reiser
Lotteriansvarlig
Ekstern kontakt
Dia International
Byggruppe
Informasjonsrådet
Informasjonsrådets leder
Redaktør

Bjørn Væthe og Oddbjørn Fredriksen
Bjørn Væthe, Melissa Thelwall Bjargo
Grete Ebbell Hestnes
Elisabeth Nilsen
Bjørn Væthe
Bjørg Kaspersen, Åse Becker og Thor-Magne Mauland
Aktivitetsgruppene
Oddbjørn Fredriksen
Bjørn Væthe
Vibeke Myrås, Melissa Thelwall Bjargo
Arne Flaten, Arne Skaarud, Erling Kaspersen, Harald Becker
Bjørn Væthe, Tove Riege
Bjørn Væthe
Bente Puig

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 i et aktivt år.
Klubblunsjen ble arrangert hver måned fra september til mai, med spesiell julelunsj i desember.
Klubblunsjene er meget godt besøk.
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17.mai-feiringen ble gjennomført i god norsk tradisjon. 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. Onsdags- Quizen er blitt et svært populært tilbud.
Lotterier; det er avholdt 9 månedslotterier + julelotteri. Lotteriene bidrar årlig godt til klubbkassen.
Andre arrangement. Ved flere anledninger har vi deltatt i arrangement sammen med andre grupper i
kommunen.
Dia Internacional de Alfas,ble feiret den 9. oktober med stand på sportsplassen sammen med mange av
de andre internasjonale organisasjonene i kommunen.
Julaften i klubben. 48 feststemte medlemmer og gjester valgte å feire julaften i klubben med
VinoGastro som vertskap
Spanskkurs
Også i 2016 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 også i år gått med et underskudd, vi har mange gode annonsører, men
trenger flere. Det har i 2016 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; Årsresultatet etter
finanstransaksjoner ble et overskudd på € 1.892, mot et budsjett på € 22.575. Resultatet var dermed om
lag € 20.000 under budsjett. Det er vesentlig to grunner til dette. For det første fikk vi et uventet krav fra
skattemyndighetene på € 7.373 vedrørende manglende innbetaling av forskuddstrekk av skatt på
innbetaling av husleie for 2013 i de tidligere lokaler i Alfaz del Sol. Kravet gjaldt delvis beløp som ikke
var betalt inn, pluss straffeskatt. At dette ikke var betalt var ukjent for det nåværende styret og selvsagt
derfor heller ikke budsjettert. For det andre kom det en samlet kostnad knyttet til låneopptaket på til
sammen € 12.572, som omfattet avgifter og gebyrer av ulike slag, men den største enkeltposten

var en skattekostnad på € 8.168, som utgjorde 1,5 % av et beløp på € 544.500. Dette beløpet
fremkom ved at vårt lånebeløp på € 300.000 ble tillagt renter og morarenter, samt et risikobeløp.
Disse lånekostnadene var ikke budsjettert, og det kan bemerkes om disse burde vært
kvalitetssikret og/eller forventet til en viss grad i forkant. Til sammen utgjorde disse to ikke
budsjetterte kostnadene om lag € 20.000, og forklarer avviket fra budsjettet. Men selv om
resultatet på grunn av dette var svakt, er likviditeten god.
Til tross for de store lånekostnadene, er revisorene og styret svært tilfreds med at klubben har
etablert et lån i en ekstern bank, og gjort opp de private lånene, at det er foretatt takst av bygget,
at bygget tjener som sikkerhet for lånet, og at man dermed har et lån uten kausjonsansvar fra
medlemmer eller andre.

Alfaz del Pi, 31. desember 2016/2.februar 2017

Bjørn Væthe
Leder

Oddbjørn Fredriksen
Økonomiansvarlig

Melissa Thelwall Bjargo
Styremedlem

Vibeke Myrås
Styresekretær

Grete Ebbell Hestnes
Styremedlem

Arne Flaten
Nestleder
Harald Becker
Styremedlem
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Den Norske Klubben Costa Blanca
Resultatregnskap 2016
RESULTATREGNSKAP
Resultatregnskap
Inntekter
Driftsinntekter
Kafebidrag
Que Pasa
Sum inntekter
Kostnader
Klubblokaler
Kontordrift
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansnetto/avskrivninger
Årsresultat

Resultat
2015

Resultat
2016

Budsjett
2016

Budsjett
2017

81 647
35 384
-389
116 642

74 278
29 143
617
104 038

78 000
36 200
3 000
117 200

69 000
33 500
102 500

-17 589
-13 974
-31 563
85 079
-33 485
51 594

-28 230
-24 875
-53 105
50 933
-49 041
1 892

-24 500
-30 400
-54 900
62 300
-39 725
22 575

-27 000
-26 500
-53 500
49 000
-32 000
17 000

Balanse 2016
BALANSE
UB 2015
UB 2016 Bud. UB 2016 Bud. UB 2017
Eiendeler
Anleggsmidler
911494
892846
894944
868846
Omløpsmidler
51643
56770
61446
82128
Sum eiendeler
963137
949616
956390
950974
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
583126
585694
608390
608269
Gjeld
380012
363922
348000
342705
Sun gjeld og egenkapital
963138
949616
956390
950974
Detaljer, noter og kommentarer til regnskap og balanse er vist på de neste sidene.

Alfaz del Pi, 31. desember 2016/2.februar 2017

Bjørn Væthe
Leder

Oddbjørn Fredriksen
Økonomiansvarlig

Melissa Thelwall Bjargo
Styremedlem

Vibeke Myrås
Styresekretær

Grete Ebbell Hestnes
Styremedlem

Arne Flaten
Nestleder
Harald Becker
Styremedlem
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Den Norske Klubben Costa Blanca
Detaljer, noter og kommentarer til resultatregnskap og balanse for året 2016
I de etterfølgende tabellene er resultatregnskapet for 2016 sammenstilt med resultatet for 2015
og budsjett for 2016, sammen med forslag til budsjett for 2017.

Driftsinntekter uten kafeen og medlemsinformasjon
Resultat
2015

Resultat
2016

Budsjett
2016

Budsjett
2017

41 882
7 072
9 456
9 859
13 378
81 647

40 635
4 641
6 192
9 506
13 304
74 278

46 000
8 000
8 000
10 000
6 000
78 000

41 000
6 000
6 000
10 000
6 000
69 000

Driftsinntekter
Kontingenter
Turer/arrangementer/aktiviteter
Aktivitetsgruppenes bruk av lokalene
Loddsalg
Andre inntekter/økonomisk støtte
Sum driftsinntekter

-Kontingentinntektene er noe lavere enn i 2015 og mye lavere enn budsjettet. Budsjettet for
2016 var basert på resultatet for 2014. Noe av forklaringen på at inntektene i 2015 var lavere
enn 2016 ble forklart med at det faste banktrekket vi hadde i 2014 ikke fungerte. Dette fungerte
heller ikke i 2016, men det arbeides med å få det på plass.
-Turer/arrangementer/aktiviteter omfatter klubblunsjer, middager, kulturkvelder, turer og
utflukter i klubbens regi. Inntektene er netto, fratrukket alle kostnader. Klubben har ikke
arrangert noen turer i 2016, og inntektene er lavere enn budsjett.
-Klubbens aktivitetsgrupper oppfordres til å bruke klubbens lokaler til sine aktiviteter,
medlemsmøter og tilstelninger. Lokaler kan også leies av medlemmer til private arrangement.
Aktivitetsnivået er noe under budsjett.
-Loddsalget er en viktig inntektskilde og en viktig oppgave for klubbvertene. Loddsalget er
omtrent som i fjor og litt under budsjett.
-Økonomisk støtte er direkte sponsorbidrag til driften av klubben fra aktivitetsgruppene og
andre, utover leie av lokaler. Costatrimmen overfører 25 % av medlemskontingenten.
VinoGastro har bidratt med €4.363, hvorav €2.000 er bestemt til veldedige formål og resten til
akustikkforbedring i Bodegaen. CostaGolfen har gitt €2.500, hvorav €1.500 til ny projektor.
Hobbygruppen har gitt €1.500 fra overskuddet fra julemarkedet. Anne Beth Mauland har gitt
€1.020, som var gaver i forbindelse med et fødselsdagsselskap hun feiret i klubben. €850 kom
inn som overskudd fra en 75 årsfeiringen til tre personer. I tillegg er det kommet bidrag fra noen
enkeltpersoner.
-Samlet er driftsinntektene nesten €4.000 lavere enn budsjettet.

Driftskostnader uten kafeen og medlemsinformasjon
Driftskostnadene er delt i to tabeller, en som viser driften av klubblokaler og en som viser
driften av klubbkontor.
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Resultat
2015

Resultat
2016

Budsjett
2016

Budsjett
2017

-1 120
-4 095
-3 556
-6 845
-1 973
-17 589

-7 373
-4 822
-3 849
-3 406
-6 650
-2 130
-28 230

-4 800
-3 900
-4 700
-2 000
-6 600
-2 500
-24 500

-5 000
-4 000
-5 000
-4 000
-6 500
-2 500
-27 000

Driftskostnader klubblokaler
Krav/bøter ikke betalt retenciones leie
Nedbetaling tomteleie
Tomteleie
Vedlikehold klubblokaler/heisdrift
Renhold
Strøm
Forsikringer/avgifter
Sum driftskostnader klubblokaler

-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.
-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.
-Tomteleie er den løpende leie klubben skal betale til kommunen etter at huset ble tatt i bruk.
-Renhold av bygget utføres i forbindelse med drift av kafeen, men i 2017 er det budsjettert med
at det skal betales for dette på en egen konto.
-Forsikringspolisene og dekningene ble gjennomgått i forbindelse med flyttingen, og
forsikringen omfatter både bygget og innbo.
Resultat
2015

Resultat
2016

Budsjett
2016

Budsjett
2017

-1 130
-465
-892
-957
-4 476
-2 530
-2 625
-899
-13 974

-906
-665
-2 008
-3 418
-2 705
-13 965
-1 208
-24 875

-1 000
-1 000
-1 000
-1 500
-4 500
-3 000
-16 000
-2 400
-30 400

-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-3 500
-3 000
-11 000
-5 000
-26 500

Driftskostnader kontordrift
Kontorrekvisita
Kontorutstyr, kjøp og vedlikehold
Telefon/internett
Gaver/bøker/salgsartikler
Gestoria/Aviser/porto
Utgifter styret/advokat
Lønnskostnader
Sosiale kostnader
Sum driftskostnader kontordrift

-I 2016 var kontoret bemannet av lønnet personell. Reidun Teigen var, gjennom sitt eget firma,
engasjert som kontormedarbeider frem til sommeren, men ble fast ansatt fra høsten 2016.
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Kafeen/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.
Resultat
2015

Resultat
2016

Budsjett
2016

Budsjett
2017

52 480
-17 096
35 384

48 052
-18 909
29 143

54 000
-17 800
36 200

50 000
-16 500
33 500

Kafeen
Servering
Kafe innkjøp
Bidrag/belastning fra kafeen

-Kafedriften er i sin helhet utført av den frivillige kafegruppen, og har ikke hatt lønnskostnader i
2016. Det er heller ikke budsjettert med lønnskostnader i 2017.
-Kafedriften gir et betydelig bidrag til klubbens økonomi, men var i 2016 om lag €7.000 lavere
enn budsjett. Dette skyldes at kostnader til innkjøp og renhold inngår i kafekostnadene, at antall
kafebesøk var lavere enn antatt på grunn av at antall medlemmer var lavere enn budsjett, og at
middelomsetning per kafebesøk var noe under fjorårets.

¿Qué Pasa? /Medlemsinformasjon
Medlemsbladet ¿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 her som
bidrag/belastning.
Resultat
2015

Resultat
2016

Budsjett
2016

Budsjett
2017

14 589
-14 978
-389

12 757
-12 140
617

16 000
-13 000
3 000

-

Que Pasa/medlemsinformasjon
Annonser/sponsorer
Produksjon
Bidrag/belastning

-I 2016 gikk medlemsinformasjon med et lite overskudd, men under budsjett. Vi har mistet en
del annonseinntekter som det er tidkrevende og vanskelig å erstatte, og for 2017 er det besluttet
å sette bort produksjonen av bladet. Etter planen skal bladet komme ut som før, med fire
nummer i året.

Finanstransaksjoner
Resultat
2015

Resultat
2016

Budsjett
2016

Budsjett
2017

-17 335
-2 700
-1 044
357
-942
-11 821
-33 485

-17 100
-8 400
-1 026
1 551
-1 031
-10 463
-12 572
-49 041

-17 125
-8 400
-1 000
-1 200
-12 000
-39 725

-17 000
-7 000
-1 000
-7 000
-32 000

Finanstransaksjoner
Avskrivning lokaler (2%)
Avskrivning inventar (20%)
Avskrivning driftslisens (3 år)
Finans inntekter
Finanskostnader/bankavgifter
Renter på lån
Lånekostnader
Sum finanstransaksjoner
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-Klubben har inngått en konsesjonsavtale med Alfaz del Pi kommune som gjelder i 75 år, men
som skal/kan fornyes etter 25 år. Revisorene mener det er deres plikt å opplyse om at det er en
risiko involvert i forhold til tomten og byggets skjebne i år 2036, når dagens avtale skal fornyes.
Dette kan få konsekvenser for hvordan bygget bør regnskapsføres. Etter anvisning fra vårt
spanske regnskapskontor er bygget avskrevet med en normal avskrivningssats på 2 % pr år.
-Inventar er avskrevet med 20 % per år.
- Finansinntekter er valutagevinst knyttet til tilbakebetaling av gjeldsbrevlån fra en privatperson
som innbetalte sitt lån i NOK.
-Rentekostnaden er summen av renter på gjeldsbrevlånet fra noen privatpersoner som ble
utbetalt i juli, pluss renter på pantelån fra CaixAltea fra august. Gjeldsbrevlånene har en p.a.
etterskuddsrente på 4,25 %, mens pantelånet har en rente på 2,25 %
-I forbindelse med pantelånet på €300.000 fra CaixAltea påløp lånekostnader på til sammen
over €13.000. Dette omfattet avgifter og gebyrer av ulike slag, men den største enkeltposten var
en skatt på €8.168. Denne skatten var 1,5 % av et lånebeløp på €544.500. Et beløp som
fremkommer ved at vårt lånebeløp på €300.000 tillegges renter og morarenter, samt et
risikobeløp. Disse lånekostnadene var ikke budsjettert, og det kan bemerkes om disse burde vært
kvalitetssikret og/eller forventet til en viss grad i forkant.
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Balanse
I tabellen nedenfor er balansen pr 31.12.2016 sammenstilt med UB for 2015 og budsjett UB for
2016, sammen med forslag til budsjett UB 2017
Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Klubblokaler
Inventar
Sum faste anleggsmidler
Depositum Alfaz kommune
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Annonsører (pluss andre)
Andre fordringer
Sum fordringer
Bank/kontanter
Klubbkasse
Kafekasse
Bankia
Caix Altea
Nordea bank Norge
Sum bank/kontanter
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

UB 2015

UB 2016 Bud. UB 2016 Bud. UB 2017

856 248
42 948
899 196
12 298
12 298
911 494

845 066
35 482
880 548
12 298
12 298
892 846

849 123
33 523
882 646
12 298
12 298
894 944

828 066
28 482
856 548
12 298
12 298
868 846

6 826

5 000

-

6 826

3 255
3 199
6 454

5 000

-

1 630
575
40 178
1 000
1 434
44 817
51 643
963 137

637
150
41 020
7 251
1 258
50 316
56 770
949 616

500
500
53 446
1 000
1 000
56 446
61 446
956 390

500
150
72 969
7 251
1 258
82 128
82 128
950 974

585 694

608 390

608 269

292 960
59 745
352 705

280 000
60 000
340 000

277 960
59 745
337 705

4 850

6 000
2 000

5 000
5 000
342 705
950 974

Egenkapial og gjeld
Sum egenkapital
583 126
Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeldsbrevlån
300 367
Pantelån
Avsatt til bestritt husleie
59 745
Sum langsiktig gjeld
360 112
Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalte kontigenter 5 950
Renteavsetninger
11 821
Leverandørgjeld
2 129
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
19 900
Sum gjeld
380 012
Sum egenkapital og gjeld
963 138

110
6 257
11 217
363 922
949 616

8 000
348 000
956 390
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-I 2016 er det foretatt investeringer i faste installasjoner i bygget på €5.918, mens bygget er
avskrevet med €17.100.
-I 2016 er det foretatt innvesteringer i inventar på €1.960, og foretatt avskrivninger på €8.400.
-Før bygget ble bygget betalte klubben et depositum til Alfaz kommune på €12.298, som man
antok skulle betales tilbake når bygget ble ferdig. Det viser seg imidlertid at dette depositumet er
knyttet til tomten og ikke til bygget. Dette er nå ført som et finansielt anleggsmiddel.
-Fordringer er delt i annonsører i Que Pasa, og andre fordringer som i 2016 i hovedsak er
akustikkplatene i bodegaen, som er betalt av klubben, men som skal betales av VinoGastro.
-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, men vi har også konto i CaixAltea, knyttet til renter og avdrag av
pantelånet.
-Egenkapitalen er nå samlet i en post.
-Gjeldsbrevlånene fra klubbmedlemmer er nå tilbakebetalt.
-Klubben har fått et lån med pant i bygget fra CaixAltea på €300.000, som skal tilbakebetales
over 20 år.
-På grunn av at utleier av klubbens tidligere lokaler, Nordic Residential/Nordic Sol Commercial
S.L, etter klubben 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 et 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. Dette
tilskuddet ble kun utbetalt i ett år og klubben har fremmet et motkrav til utleier om dette.
-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 2018
Årskontingent, helårsmedlemskap for 2018.
Forslag til vedtak:
Medlemskontingenten for 2018 forblir uendret, € 50,-.

Sak 6. Styrets forslag til budsjett
for 2017
I tabellene foran er budsjettall for 2017 vist
sammen med budsjett og resultat for 2016.
For en samlet oversikt er styrets forslag til
budsjett for 2017 sammenstilt i tabellen til
høyre. Styret av den oppfatning at
budsjettet for 2017 reflekterer den planlagte
løpende driften av klubben.

Forslag til vedtak:
Styrets forslag til budsjett for år 2017
foreslås vedtatt.

Budsjett

2017

Inntekter
Servering
Besøkende
Kontingenter
Turer/arrangementer
Utleie av lokaler
Loddsalg
Klubblunsjer
Andre inntekter
Direkte økonomisk støtte
Sum inntekter

50000
1000
40000
4000
6000
10000
2000
1000
5000
119000

Kostnader
Kafe innkjøp
Nedbetaling tomteleie
Tomteleie
Kontorrekvisita
Vedlikehold utstyr
Telefon/internett
Heis drift
Vedlikehold klubblokaler
Renhold
Strøm
Kostnader kommunen, vann etc.
Advokat
Forsikringer/avgifter
Gaver
Utgifter styret
Bøker og salgsartikler
Aviser
Gestoria
Lønnskostnader
Sosiale kostnader
Drifskostnader
Driftsresultat

16500
5000
4000
1000
1000
1000
2000
3000
4000
6500
500
2000
2000
1000
1000
0
1500
2000
11000
5000
70000
49000

Finanstransaksjoner
Avskrivning lokaler
Avskrivning inventar
Finans inntekter
Finanskostnader/bankavgifter
Renter på lån
Sum finanstransaksjoner
Resultat etter finanstransaksjoner

17000
7000
0
1000
7000
32000
17000
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Sak 7: Valg.
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Til Sak 8: Forslag fra medlemmer og styret

1) Ekskluderingssak.
Bjørn Wahl har fremsatt nedenstående forslag:
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Fra Generalforsamlingen i 2015 ble det vedtatt følgende:
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

Forslag til vedtak: Styret anbefaler ikke nytt medlemskap for Arne Tollefsen.
Begrunnelse: Styret mener at beslutningen ikke er tatt på feil grunnlag.
Fordi: Det ikke var Arne Tollefsens gjentatte påstander, bl.a om utilstrekkelig og feil
informasjon til medlemmene om festekontraktens innhold, lagt frem på Generalforsamlingen i
2012 og gjentatt i 2013, ei heller hans gjentatte brevskrivning til styret om samme og andre
saker som var grunnlaget for ekskludering.
Arne Tollefsen ble ikke kastet ut av ledelsen, men det ble fremsatt forslag om ekskludering
av følgende grunner:
Sitat fra begrunnelsen på GF i 2015:
«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.»
Bjørg Svedbergh påpekte at saken ikke gjaldt Arne Tollefsens meninger, men injurierende
uttalelser.
Det vil på Generalforsamlingen 2017 bli gitt fyldigere begrunnelse for hvorfor styret mener at
vedtaket bør opprettholdes.
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 overtagelse av tomten på 548 m2 som
Klubbhuset står på, enten ved kjøp av denne eller ved et makeskifte av annen tomt av
tilsvarende verdi, til en pris av ca. 150.000 euro. Styret ber samtidig, i denne forbindelse, om å
få øke tidligere gitt tillatelse til lånefinansiering, fra 300.000 euro til totalt 450.000 euro.
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Korte årsrapporter fra våre aktivitetsgrupper til årsmeldingen 2016
Bridgegruppen:
Mangler
Cantamos:
Koret hadde et fint år og styret hadde et fint utvalg med repertoaret inkl. julesangene. Godt
samarbeid med dirigenten og stor innsats fra Ines som ordnet nytt partitur til «When the saints
go marching in».
Koret hadde 19 medlemmer men på grunn av sykdom manglet noen i høstsemesteret. Etter
annonsering fikk vi en ny sopran-stemme, Kirsten Båsmo, og eks-medlem Kari Kvæken kom
også tilbake. Men vi trenger mer menn!
Koret hadde 21 øvelser i Kirkesenteret. Da vi har et veldig godt forhold til Kirkesenteret, holdt
vi 2 konserter der. På årsavslutning fikk vi besøk av SI - SPANIA I DAG for et intervju, og
reportasjen med bilder står i utgaven av 1. desember.
CANTAMOS hadde 9 opptredener. 3 i vår (Pavarotti, DNKCB, Ballesol) og 6 i høst (2x
Kirkesenteret, Alfaz del Sol, DNKCB, CAN Altea, Ballesol), som alle var julekonserter. På
Pavarottikonserten i februar hadde vi en flott tombola og overrakte 150 € til Lions Club.
I mars hadde vi en deilig avskjedslunsj med Svein Nereng før han flyttet tilbake til Norge.
Deretter en middag for sesongavslutning i november. Dirigenten bli også med.
Høstmøte, turen og gatesang som lederen ønsket måtte dessverre avlyses fordi koret var aldri
komplett, men det vil bli foreslått igjen.
Christine Urschel, Leder CANTAMOS
CostaGolfen:
Det har vært avholdt 2 styremøter i 2016, og 1 medlemsmøte i Klubbens lokaler. Mandager har
det vært samling på drivingrangen i Albir og spill på Las Rejas i Benidorm. Det har vært
arrangert 4 turneringer – 3 turneringer på Sierra Cortina Golf og 1 på Las Rejas. Medlemmer av
CostaGolfen har også blitt invitert til å spille med gruppen «Los Noruegos» på Altea Golf (tidl.
Don Cayo), og noen har benyttet seg av dette tilbudet. Pr. 31.12.2016 var vi 72 medlemmer.
Medlemskontingent er 20,- euro og økonomien i gruppen er tilfredsstillende. Iht CostaGolfens
vedtekter har vi donert penger til Dnkcb i 2016 også. Det var 1 medlem som fikk «Hole in one»
i 2016.
Costatrimmen:
Det har vært holdt 8 styremøter i 2016. Det har vært holdt 2 turledermøter med repetisjon av
førstehjelpskurs den 10.03. og 10.11.
Dugnad med stirydding: Det er holdt en dugnad med stirydding. Rundt Guadalestdammen og
innover fra ” Skotten”. 10 personer deltok.
Langturene: Mandag kl. 10. Antall turer 30. Antall deltagere: 679 som er 92 flere enn i 2015.
Fjellturene: Mandag og onsdag kl. 10.30. Antall turer er 57. Antall deltagere er 2276.
Sammenlignbar deltagelse i 2015 var 2203, det vil si en oppgang på 73 deltagere. 1 tur ble
avlyst pga været høsten 2016. Totalt er det gjennomført 87 turer med til sammen 2955 deltagere
hvilket er en oppgang på 165 fra 2015.
Petancagruppen: 451 personer har spilt petanca fordelt på 27 spilledager i 2016. I 2015 deltok
530 personer. Idrettsmerket ble tatt av 51 personer i 2016. Merkedagene er første og siste
torsdag i hver måned i vinterhalvåret. Økonomien i Costatrimmen er god.
Filosofigruppen:
Med utgangspunkt i Henrik Syses bok "Det vi sier til hverandre" har filosofigruppens samtaler
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denne høsten dreid seg om kommunikasjon - om ytringsfrihetens eventuelle grenser og
konsekvenser, og om ansvaret for våre egne ytringer. Spørsmål som har opptatt oss, er
kildekritikk, aggressiv kontra inkluderende retorikk, presseetikk, grensen mellom juss og etikk
m.m. At det ikke alltid er lett å finne balansen, har vi skjønt.
Etter jul har vi startet med en liste over temaer som kjærlighet, fordommer, rettferdighet etc.
Disse temaene prøver vi å nærme oss på sokratisk vis - noe som hovedsakelig innebærer
undring og spørsmål. Hensikten er ikke å gi bastante svar på livets spørsmål, men å få
mennesker til å undres og til å tenke selv. Sokrates så på seg selv som en fødselshjelper. Og en
særlig appell hadde han til ungdommen som han ble anklaget for å forføre ved å så tvil om detn
gudgitte samfunnsorden. Det kostet ham livet. I år 339 f. Kr. ble han dømt til å tømme
giftbegeret.
Fotogruppen:
Fotogruppen har hatt 10 samlinger i 2016. Tema om objektiv, portrett, landskap, blenderåpning,
lukkertid m.m er blitt tatt opp og diskutert på møtene. Vi har månedlig fotokonkurranse med
forskjellige temaer. Disse finner du på facebooksiden vår. Vi sender også regelmessig artikler og
bilder til Què Pasa? Vi har 20 betalende medlemmer og medlemskontingenten har vært 10 euro.
Hobbygruppen:
Hobbygruppen har hatt et aktivt år , og det ble laget mange flotte håndarbeider til årets
julemesse. Dette var vår 4. messe som ga et meget godt resultat. Enda en gang kunne vi tildele
klubben et pent beløp.
Fortsatt møtes vi hver mandag i bodegaen i klubben mellom kl 1100 - 1400 hvor vi deler våre
kunnskaper og produserer nye produkter til vår årlige julemesse. Noen av klubbens medlemmer
bidrar med arbeider som de lager privat.
Har du lyst til å besøke oss en mandag? Nye medlemmer er nye kunnskaper.
Hjertelig velkommen
Kunstgruppen Costa Blanca 93:
Kunstgruppen har hatt god aktivitet det siste året. Det er avholdt 5 styremøter og 6 godt besøkte
medlemsmøter. På de aller fleste av medlemsmøtene har det vært foredrag og demonstrasjoner.
Kunstgruppen har 75 betalende medlemmer og god økonomi.
MAL MED OSS er en aktivitet som pågår i store deler av hvert semester og engasjerer mange
av gruppens medlemmer. Utstillinger i klubben med vernissage er populært og samler mange
folk i klubbens lokaler, samtidig som kunstgruppens malere får vist frem sine malerier.
Kunstgruppen har i god tradisjon arrangert både vårfest og høstfest for gruppens medlemmer. I
høst hadde gruppen en hyggelig malerutflukt med overnatting til Val de Gallinera. Det har også
vært arrangert kunstkurs i gruppens regi.
Onsdags-quizen:
Hver onsdag kl. 1900 har vi quiz i allmennkunnskap. Det har vært mellom tyve og femti
deltagere, delt inn i lag på fire og fire. Wienerpølse med lompe eller brød er populær mat på
onsdagskveldene. I året som har gått har quizen bidratt med et betydelig beløp til lokalene og
styrket inntektene fra kaféen vår.
Seniornett:
Seniornett DNKCB har i 2016 hatt i overkant av 50 mer eller mindre aktive medlemmer. Det har
vært gjennomført 8 møter med følgende tema:
 Bruk av MAC / IPAD / nettbrett
 Billedbehandling - Lagre/sikkerhetskopiere bilder fra mobil, nettbrett og PC i OneDrive
 Hvordan du stopper mail du ikke ønsker/spam
 Hvordan avinstallere programmer du ikke har behov for (ved hjelp av Glary Utilities)
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Hvordan lage egne bøker, som fotobøker fra begivenheter, reiser etc. eller en egen
livshistorie ved hjelp av CEWE fotobok
 Bruk av regneark/Excel
 Praktisk bruk av Word - maler, klipp og lim, sletting etc .
 Lage enkle presentasjoner, kort, julebrev i Powerpoint og Word
 Digital arv
 Bruk av Skype/Facetime/Youtube
 Konvertering/oppgradering til Windows 10
Møtene på to timer er todelt. Vi har et tema hver gang som vi gjennomgår i plenum. I siste del
av møtet er det muligheter til individuell hjelp for de som har tatt med seg sin
PC/nettbrett/mobil.
Vi har ingen instruktører, og heller ingen eksperter. Men noen medlemmer har påtatt seg å være
veilederne, såkalte «nettravner». Det har vist seg at det er forholdsvis stor belastning på noen få
nettravner, og det er derfor nødvendig å få flere som kan stille opp.
VinoGastro:
Styret har i 2016 gjennomført 8 styremøter, for bl.a. planlegging av temaer, turer og annet
styrearbeid og 8 medlemsmøter i tillegg til 5 vellykkede dagsturer bl.a. til Alcoy, Bodega
Rodrieges de Vera, Calpe, Tabarca, Concentaina og 1 to dagers tur til Cartagena, og sluttelig,
men ikke minst en for deltagerne, suksessfull langtur til Madrid/Toledo.
Temaene på møtene har vært alt fra Spanske Oster, Zarzuela, Spanske kaker, Tomater, Broccoli,
Paella, Poteter, årets siste medlemsmøte var om Honning. Det har blitt delt ut smaksprøver både
i fast og flytende form, slik at ”mat opplevelsen” er blitt komplett. Hvert tema er blitt belyst
gjennom korte foredrag om maten og valg av vin.
Økonomien i Club VinoGastro er god, regnskapet viser et overskudd på € 3.796 som i sin helhet
er godskrevet egenkapitalen. Ved utgangen av driftsåret hadde klubben 268 medlemmer.
Visens Venner:
Hensikt: Utøve sangglede og sosialt samvær, Antall medlemmer pr. 01.01 2017: 17 personer
Antall fremmøte, hver gang ca. 16 personer.
Sangøvelse annenhver tirsdag fra kl 1100 til 1300. Utlodning: Vi betaler ved hver øvelse 10 € til
DNKCB. Eventuelt overskudd betales til trengende, eller til DNKCB.
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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 6. mars 2017.
Sted:……………………………………………….
Dato:…………………………….
Underskrift:………………………………………………..……………………..……..
NB! Det gjøres oppmerksom på at et medlem kun kan ha fullmakt fra ett annet medlem!
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