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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 11. mars 2019 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 2019. 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 2018. 

4. Regnskap og revisjonsberetning. 

5. Fastsettelse av kontingent for år 2020. 

6. Styrets forslag til budsjett for år 2019. 

7. Valg. 

8. Forslag fra medlemmer og styret. 

 

Alfaz del Pi, februar 2019. 

 

 

 

Arne Flaten 

Styreleder. 
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Sak 3. Styrets årsberetning for 2018 

Medlemmer 
Antall medlemmer ved årets utgang var 852, av disse var 89 evige medlemmer, 6 æresmedlemmer og 31 

firmamedlemmer. I tillegg hadde 38 personer tegnet korttidsmedlemskap av varierende varighet. For 

privatpersoner har klubben nå tre typer medlemskap; evig, helårs og en måneds. 
 

Styret  
Etter generalforsamlingen 2018 har styret følgende sammensetning:  

Leder   Arne Flaten     

Nestleder   Bjørn Væthe      

Økonomiansvarlig Oddbjørn Fredriksen    

Styresekretær  Per Brandt-Hansen     

Styremedlem  Harald Becker      

Styremedlem   Grete Ebbell Hestnes    

Styremedlem  Erling Kaspersen      

Varamedlem  Odd Furuset     

Varamedlem  Geir Gustavson 

 

I løpet av året har styret hatt 8 møter.  

Styrets ansvarsområder er fordelt mellom styremedlemmene som følger: 
 

Kontakt Alfaz kommune Arne Flaten og klubbens kontormedarbeider Reidun Teigen 

Kafedriften   Grete Ebbell Hestnes 

IKT/Informasjon  Bjørn Væthe 

Turer    Bjørn Væthe/ Arne Flaten 

Medlemsdonasjoner  Harald Becker 

Økonomi/Medlemstiltak Oddbjørn Fredriksen 

Møteref./Firmamedlemmer Per Brandt-Hansen   

Klubbhuset/Arrangementer Erling Kaspersen 

Klubblunsjer/Pressekontakt Odd Furuset 

 

Odd Furuset trakk seg som ansvarlig for klubblunsjer og presse i desember. Arne Flaten overtok ansvar 

for klubblunsjer.      
 

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. Kafeen har ingen ansatte. Serveringstilbudet har vært drevet av frivillige, som 

har gjennomført helsemyndighetenes pålagte kurs i mathåndtering. I løpet av året hadde 

klubben/kafeen 11.300 besøk, hvorav 13 % var ikkemedlemmer. Besøkstallene er 5 % lavere 

enn i 2017. Kafeen omsatte i snitt for €4,3 pr besøk, det samme som i 2017. I forhold til spanske 

skattemyndigheter driver klubben en kafe kun for medlemmer. Det har derfor vært nødvendig å presisere, 

både med en plakat på døra og i besøksprotokollen, at de besøkende er gjester som må komme i følge 

med medlemmer. 
 

Aktiviteter 
Klubben har nå 5 aktive aktivitetsgrupper, VinoGastro, CostaGolfen, Kunstgruppen, Fotogruppen og 

Visens venner, som medlemmene kan delta i ved å tegne gruppemedlemskap. I tillegg har medlemmene 

tilbud om å delta i en rekke aktiviteter som ikke er organisert med egne gruppemedlemskap, som; bridge, 

quiz, film, filosofi, historie, sangkor, hobby, strikking, yoga, meditasjon, samt spanskkurs for både 

nybegynnere og viderekommende.  
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Arrangementer 

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

desember. Klubblunsjene var meget godt besøkt.  

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

leker og servering ved klubben.  Marit Gjelsten sammen med Bjørg og Hans Svedbergh var 

ansvarlig for arrangementet. 

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

• 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.  

• Mange feststemte medlemmer og gjester valgte å feire julaften i klubbens regi på restaurant Sol 

Y Luna 
 

Informasjon til medlemmene 
Klubbens hjemmeside 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. Klubben er også på facebook. På denne 

måten vedlikeholdes en høy informasjonsfrekvens overfor medlemmene. Medlemsbladet Qué Pasa?, 

som i 2017 ble satt bort til Bente Puig, er nå lagt ned, men klubben har en avtale med bladet Aktuelt 

Spania, som tar inn artikler som klubben produserer.  

 

Medlemstiltak 
For å rekruttere nye medlemmer og for å holde på eksisterende medlemmer har det vært gjennomført 

flere medlemstiltak. Av disse kan nevnes: 

• Annonse i Aktuelt Spania 

• Utarbeidet og distribuert «salgsbrosjyre» 

• Stand på markedet i Albir 

• Ett medlemsmøte for å gi aktuell informasjon om klubben 

• Ett møte med nye medlemmer for å orientere om klubben 

• En messe hvor bedriftsmedlemmer har presentert sine tilbud 

 

Tomten 
I 2017 kjøpte klubben nabotomten til klubbhuset med sikte på å få til et makeskifte med kommunen for å 

eie tomten der klubbhuset står. Planen var å få gjennomført dette i løpet av 1. halvår 2018. Det viste seg 

imidlertid at de kommunale prosessene tar så lang tid at dette ikke har latt seg gjennomføre, men ifølge 

kommunens ordfører vil et makeskifte sannsynligvis kunne gjennomføres i løpet av 2019.  

 

Organisering 
Klubbens aktivitetsgrupper har oppstått på ulik vis og til ulik tid, og tilknytningen til klubben har vært 

noe forskjellig. For enkelte grupper har det heller ikke vært noe krav om at man må være medlem av 

klubben for å bli medlem av gruppen, noe styret mener er uheldig. Flere av gruppene har hatt egen 

økonomi med eget regnskap, og egne bankkonti under klubbens navn. Fra jurister har klubben fått klare 

råd at dette bør klubben ikke fortsette med. Bankkonti opprettet i klubbens navn, som leder og 

økonomiansvarlig er ansvarlig for, men som disponeres av andre, er juridisk sett å betrakte som en del av 

klubbens økonomi. Styret har derfor igangsatt en prosess for å få aktivitetsgruppene og gruppenes 

økonomi tettere tilknyttet klubben. Gruppenes bankkonti er nå slettet og pengene samlet på klubbens 

bankkonto. Gruppenes regnskap inngår som en del av klubbens regnskap, men føres som egne 

avdelingsregnskap. Så langt inngår VinoGastro, Costagolfen, Kunstgruppen og Fotogruppen i dette 

systemet. Visens venner antas å komme med i 2019.  

 

Costatrimmen 
Costatrimmen ble startet som en tur og trimgruppe av klubben i 1981. I prosessen som styret nå har 

igangsatt med gruppene om en tettere tilknytning til klubben, har Costatrimmen gitt uttrykk for at den 
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ikke oppfatter seg som en aktivitetsgruppe i klubben, men som et eget turlag. Costatrimmen har nå 

registrert seg som en egen organisasjon i Spania, og gruppen er ikke lenger en del av klubben. 

 
 

Økonomi. 

De organisatoriske endringene nevnt ovenfor medfører at regnskapet som fremlegges er klubbens totale 

regnskap, som også omfatter fire aktivitetsgrupper. Siden budsjettet som ble vedtatt på forrige 

generalforsamling ikke omfattet aktivitetsgruppene, vil regnskapet derfor, på enkelte poster, avvike noe 

fra budsjettet. 

Driftsresultatet etter finanstransaksjoner var € 32.682, som er € 12.682 over budsjett. Driftskostnadene 

fulgte om lag budsjett, mens inntektene var vesentlig høyere, særlig på grunn av at gruppenes inntekter 

inngår. Årsresultatet er imidlertid hele € 112.146. Dette skyldes et stort bokført ekstraordinært bidrag 

som fremkommer av at avsetninger til kravet om ikke betalt husleie til Nordic Sol Commercial, nå 

er inntektsført, pluss et vesentlig økonomisk bidrag fra VinoGastro og CostaGolfen til investeringer, 

samt at det også i 2018 kom inn midler for å bidra til å finansiere tomtekjøpet.  

Forøvrig vises til egen regnskapsoversikt med kommentarer. 
 

 

 

Alfaz del Pi, 31. desember 2018/2.februar 2019 

 

 

Arne Flaten  Bjørn Væthe   Oddbjørn Fredriksen      Per Brandt-Hansen 

Leder   Nestleder  Økonomiansvarlig     Sekretær 

 

    
 

Erling Kaspersen  Grete Ebbell Hestnes  Harald Becker 

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

Resultatregnskap 2018 

 
 

Balanse 2018 

 
               

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

 

Alfaz del Pi, 31. desember 2018/2.februar 2019 

 

Arne Flaten  Bjørn Væthe   Oddbjørn Fredriksen      Per Brandt-Hansen 

Leder   Nestleder  Økonomiansvarlig     Sekretær 

 

    
 

Erling Kaspersen  Grete Ebbell Hestnes  Harald Becker 

Styremedlem      Styremedlem              Styremedlem 
 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

Resultatregnskap 2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Inntekter

Driftsinntekter 75 876                85 858                69 000                83 000                

Kafebidrag 36 147                32 979                33 500                33 500                

Sum inntekter 112 023             118 837             102 500             116 500             

Driftskostnader

Klubblokaler -26 108              -23 100              -21 000              -25 000              

Kontordrift -27 146              -28 417              -27 500              -29 500              

Avskrivninger -23 940              -22 800              -23 000              -20 000              

Sum driftskostnader -77 194              -74 317              -71 500              -74 500              

Driftsresultat 34 829                44 520                31 000                42 000                

Finans netto -8 359                -11 838              -11 000              -12 000              

Ekstraordinært netto 10 128                79 464                40 000                -18 000              

Årsresultat 36 598                112 146             60 000                12 000                

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

Eiendeler

Anleggsmidler 1 024 144         1 041 288        988 846            1 006 990         

Omløpsmidler 65 152               56 123             69 734              46 122              

Sum eiendeler 1 089 296         1 097 411        1 058 580        1 053 112         

Egenkapital og gjeld

Egenkapital 622 292            734 438           682 037            746 438            

Gjeld 467 004            362 973           376 543            306 674            

Sum gjeld og egenkapital 1 089 296         1 097 411        1 058 580        1 053 112         
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Detaljer, noter og kommentarer til resultatregnskap og balanse for året 2018 

 

 

De etterfølgende tabellene viser resultatregnskapet for 2018 sammenstilt med resultatet for 2017 

og budsjett for 2018, sammen med forslag til budsjett for 2019. Som nevnt i årsberetningen 

omfatter regnskapet også regnskapet til fire aktivitetsgrupper, som ikke var med i budsjettet for 

2018. Enkelte regnskapstall vil derfor avvike noe fra budsjettet. 

 

Driftsinntekter uten kafeen 

 
 

-Driftsinntektene uten kafebidraget er nesten €17.000 over budsjettet. Dette skyldes vesentlig 

kontingentinntektene og inntekter fra turer/arrangementer/aktiviteter som nå også omfatter 

tilsvarende inntekter fra gruppene. 

-Kontingentinntektene for klubbmedlemskap er omtrent som budsjett og på samme nivå som 

året før.  

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

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

-For bruk av klubbens lokaler til ulike aktiviteter, medlemsmøter og tilstelninger kan vi ikke ta 

leie, men vi kan motta donasjoner. Inntektene her er noe lavere enn budsjett.  

-For å være på den sikre siden med hensyn til lotterilovgivningen, har vi ikke lenger loddsalg, 

men månedlige donasjoner fra medlemmene.  

-Økonomisk støtte er direkte sponsorbidrag til driften av klubben fra aktivitetsgrupper, 

medlemmer og andre.  

Kafebidrag 

 
 

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

verken i 2017 eller 2018. Det er heller ikke budsjettert med lønnskostnader for 2019.  

-Kafedriften gir et betydelig bidrag til klubbens økonomi, og var i 2018 omtrent som budsjett. 

 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Driftsinntekter

Kontingenter 40 905                45 825                41 000                46 000                

Turer/arrangementer/aktiviteter 11 585                19 230                6 000                  17 000                

Donasjoner for bruk av lokalene 6 839                  2 530                  6 000                  2 000                  

Donasjoner fra medlemmer 11 793                10 392                10 000                10 000                

Andre inntekter/økonomisk støtte 4 754                  7 880                  6 000                  8 000                  

Sum driftsinntekter 75 876                85 857                69 000                83 000                

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Kafeen

Salg 51 576                48 870                50 000                50 000                

Innkjøp -15 429              -15 892              -16 500              -16 500              

Bidrag fra kafeen 36 147                32 978                33 500                33 500                
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Driftskostnader for klubblokaler 

 
 

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

dette har klubben betalt €403,- pr måned i 3 år, det siste ble betalt i januar 2018. 

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

budsjettet for 2018 ble det antatt at klubben fikk overtatt tomten i løpet av første halvår 2018. 

Slik ble det ikke og tomteleie er betalt for hele 2018. Dette er hovedårsaken til at kostnadene er 

€2.000 over budsjett. 

 

Driftskostnader for kontordrift 

 
 

-Kostnadene for drift av kontoret er €1.000 høyere enn budsjettet, som vesentlig skyldes 

kostnader til informasjonsproduksjon. 

 

Avskrivninger 

 
 

-Lokaler og inventar avskrives på grunn av slitasje/forringelse. 

-Avskrivningene følger budsjettet.  

-Bygget avskrives med en avskrivningssats på 2 % pr år, og inventar avskrives med 20 %. 

 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Driftskostnader klubblokaler

Nedbetaling tomteleie -4 821                -403                    -1 000                -                           

Tomteleie -3 922                -3 972                -2 000                -4 000                

Vedlikehold klubblokaler/heisdrift -3 637                -4 345                -4 000                -6 000                

Renhold -5 344                -5 051                -5 000                -5 000                

Strøm -6 370                -6 300                -6 500                -6 000                

Forsikringer/avgifter -2 014                -3 029                -2 500                -4 000                

Sum driftskostnader klubblokaler -26 108              -23 100              -21 000              -25 000              

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Driftskostnader kontordrift

Kontorrekvisita/-utstyr -890                    -1 904                -2 000                -2 000                

Telefon/internett -629                    -184                    -1 000                -1 000                

Gaver/bøker/salgsartikler -2 042                -2 125                -1 000                -1 000                

Gestoria/Aviser/porto/info -5 372                -6 326                -3 500                -3 500                

Utgifter styret/advokat/møter -3 053                -755                    -3 000                -3 000                

Lønnskostnader -11 533              -13 031              -13 000              -14 000              

Sosiale kostnader -3 627                -4 092                -4 000                -5 000                

Sum driftskostnader kontordrift -27 146              -28 417              -27 500              -29 500              

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Avskrivninger

Avskrivning lokaler (2%) -16 980              -16 800              -17 000              -16 000              

Avskrivning inventar (20%) -6 960                -6 000                -6 000                -4 000                

Sum avskrivninger -23 940              -22 800              -23 000              -20 000              
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Driftsresultat 

 
 

-Driftsresultatet for 2018 er meget bra, om lag € 13.000 over budsjett, men en vesentlig del av 

dette skyldes gruppenes driftsresultat, særlig fra VinoGastro.  

 

Finanstransaksjoner 

 
 

-Finanskostnadene er om lag som budsjettert. 

-Rentekostnaden er summen av renter på pantelån fra CaixAltea til klubbhuset, samt banklån fra 

Bankia og gjeldsbrevlån fra en privatperson til kjøp av tomten.  

-Gjeldsbrevlånet har en p.a. etterskuddsrente på 4,0%. Pantelånet har en rente på 2,25%, og 

banklånet fra Bankia har en rente på 3,25%. 

 

Ekstraordinære inntekter/kostnader 

 
 

-I 2018 er det inntektsført et betydelig ekstraordinært beløp (€ 79.464). Disse inntektene og 

kostnader berører ikke den normale driften og er derfor ført som ekstraordinære. 

-For kjøp av nabotomten der klubbhuset står ble det i 2017 igangsatt tiltak for å skaffe penger 

for å delfinansiere tomtekjøpet, og også i 2018 kom det inn penger til dette,  

-I budsjettet for 2018 ble det lagt til grunn at avsetningene til kravet om ikke betalt husleie til 

Nordic Sol Commercial foreldes i løpet av året, slik at dette kravet kunne inntektsføres, og det er 

nå foretatt. 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Sum inntekter 112 023             118 837             102 500             116 500             

Sum driftskostnader -77 194              -74 317              -71 500              -74 500              

Driftsresultat 34 829                44 520                31 000                42 000                

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Finanstransaksjoner

Finanskostnader/bankavgifter -1 213                -1 779                -1 000                -2 000                

Renter på lån -7 146                -9 761                -10 000              -10 000              

Lånekostnader -                           -298                    -                           -                           

Sum finanstransaksjoner -8 359                -11 838              -11 000              -12 000              

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Ekstraordinære inntekter/kostnader

Inntekter

Tomtefond 7 994                  210                     -                           -                           

Tomteandeler 18 300                1 800                  -                           -                           

Inntektsført avsetning -                           59 745                60 000                -                           

Overføring fra gruppenes balanser 7 409                  

Bidrag fra grupper til investeringer 11 500                

Sum inntekter 26 294                80 664                60 000                -                           

Kostnader -16 166              -1 200                -20 000              -18 000              

Bidrag fra ekstraordinære inntekter/kost. 10 128                79 464                40 000                -18 000              
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- For å få alle gruppenes balanser samlet inn i en balanse må det inntektsføres et beløp på 

€7.409. 

-I 2018 kom det inn et stort bidrag fra VinoGastro (€10.000) og fra CostaGolfen (€1.500) til 

diverse investeringer, og disse bidragene er ført som ekstraordinære inntekter. 

-Tomtekjøpet medførte også kostnader i 2018, men ikke så mye som budsjettert, fordi 

makeskiftet ikke ble gjennomført som planlagt. I budsjettet for 2019 er det lagt til grunn at det 

påløper ekstraordinære kostnader for makeskifte av tomtene. 

 

Årsresultat 

 
 

-Årsresultatet etter finans netto og ekstraordinært netto er € 112.146. Grunnene til dette beløpet, 

som er vesentlig høyere enn fjorårets resultat og betydelig over budsjett, er forklart i det 

foregående. 

  

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2 017                  2 018                  2 018                  2 019                  

Driftsresultat 34 829                44 520                31 000                42 000                

Finans netto -8 359                -11 838              -11 000              -12 000              

Ekstraordinært netto 10 128                79 464                40 000                -18 000              

Årsresultat 36 598                112 146             60 000                12 000                
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Balanse 

 
 

UB 2017 UB 2018 Bud. UB 2018 Bud. UB 2019

Eiendeler

Anleggsmidler

Klubblokaler 830 640         849 293         813 640          832 293          

Inventar 31 206           29 697           25 206             24 697             

Tomt 150 000         150 000         150 000          150 000          

Sum faste anleggsmidler 1 011 846     1 028 990     988 846          1 006 990      

Finansielle anleggsmidler

Depositum Alfaz kommune 12 298           12 298           -                        -                        

Sum finansielle anleggsmidler 12 298          12 298          -                        -                        

Sum anleggsmidler 1 024 144     1 041 288     988 846          1 006 990       

Omløpsmidler

Fordringer

Andre fordringer 3 262             8 402             -                        -                        

Sum fordringer 3 262             8 402             -                        -                        

Bank/kontanter

Klubbkasse 1 620             1 175             500                  1 000               

Kafekasse 150                 150                 150                  150                  

Bankia 35 312           36 805           44 276             35 381             

Caix Altea 21 499           5 948             21 499             5 948               

Nordea bank Norge 3 309             3 643             3 309               3 643               

Sum bank/kontanter 61 890          47 721          69 734            46 122            

Sum omløpsmidler 65 152           56 123           69 734             46 122             

Sum eiendeler 1 089 296     1 097 411     1 058 580       1 053 112       

Egenkapial og gjeld

Egenkaital

Årets resultat 36 598           112 146         59 745             12 000             

Annen egenkapital 585 694         622 292         622 292          734 438          

Sum egenkapital 622 292         734 438         682 037          746 438          

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeldsbrevlån 115 000         50 000           100 000          25 000             

Pantelån 275 793         258 234         260 793          240 674          

Banklån 43 007           -                        33 000             

Avsatt til bestritt husleie 59 745           -                        -                        

Sum langsiktig gjeld 450 538        351 241        360 793          298 674          

Kortsiktig gjeld

Forskuddsbetalte kontigenter 7 750             8 400             7 750               8 000               

Leverandørgjeld 263                 202                 -                        -                        

Annen kortsiktig gjeld 8 453             3 130             8 000               -                        

Sum kortsiktig gjeld 16 466          11 732          15 750            8 000              

Sum gjeld 467 004         362 973         376 543          306 674          

Sum egenkapital og gjeld 1 089 296     1 097 411     1 058 580       1 053 112       
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-Klubben har en solid økonomi med eiendeler på omlag € 1,1 mill, og en egenkapitalandel på 67 

%. 

-Klubbens likviditet er god, omløpsmidlene er om lag €56.000, og den kortsiktige gjelden er 

liten, når vi ser bort bra forskuddsbetalte kontingenter. 

- I løpet av 2018 er det foretatt investeringer i bygglokaler og inventar på til sammen nesten 

€40.000. I budsjettet for 2019 er det ikke foreslått nye investeringer. 

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

budsjettet for 2019 er det lagt til grunn at klubben får til et tomtemakeskifte i løpet av året, slik 

at kommunen betaler tilbake dette depositumet.  

-Den største delen av fordringer er et forskuddsbetalt depositum for en langtur i VinoGastros 

regi i 2019. 

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

pantelånet, og en konto i Nordea i Norge.  

-Gjeldsbrevlånet er et midlertidig lån fra et klubbmedlem til kjøp av tomten. Styret prioriterer å 

nedbetale dette, og i budsjettet for 2019 er det foreslått at lånet nedbetales med €25.000. 

-Lånet, med pant i bygget, fra CaixAltea, har en tilbakebetalingstid på 15 år, og lånet fra Bankia, 

til kjøp av tomten, har en tilbakebetalingstid på 5 år. Disse lånene nedbetales i henhold til dette. 

- Til sammen ble lånene i 2018 nedbetalt med nesten €40.000. I budsjettet for 2019 er det lagt til 

grunn en nedbetaling av lån på til sammen om lag €53.000. 

-Forskuddsbetalte kontingenter er ført på egen gjeldskonto i balansen og tas inn i 

driftsregnskapet ved åpningen av nytt regnskapsår. 
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Sak 5. Fastsettelse av kontingent for 2020 
Årskontingent, helårsmedlemskap for 2020 

 

Forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten for 2020 forblir uendret, € 50,- 

Sak 6. Styrets forslag til budsjett for 2019  
I tabellene foran er budsjettall for 2019 vist sammen med budsjett og resultat for 2018. For en 

samlet oversikt er et mer detaljert budsjett for 2019 vist nedenfor. Styret av den oppfatning at 

budsjettet for 2019 reflekterer den planlagte løpende driften av klubben. 

 

 
 

Forslag til vedtak 

Styrets forslag til budsjett for år 2019 foreslås vedtatt. 

  

Budsjett 2019 Budsjett 2019

Driftsinntekter
Servering 50 000             Advokat -2 000               

Besøkende 1 000                Forsikringer/avgifter -2 000               

Kontingenter 45 000             Gaver -1 000               

Turer/arrangementer 15 000             Gestoria Machado -2 000               

Donasjoner for lokalbruk 2 000                Utgifter styret -1 000               

Donasjoner fra medlemmer 10 000             Bøker og salgsartikler -                         

Klubblunsjer/middager 2 000                Aviser -1 500               

Andre inntekter 3 000                Porto, hjemmesider, andre -                         

Direkte økonomisk støtte 5 000                Informasjonsproduksjon -                         

Sum inntekter 133 000           Lønnskostnader -14 000             

Sosiale kostnader -5 000               

Driftskostnader Avskrivning lokaler -16 000             

Kafe innkjøp -16 500            Avskrivning inventar -4 000               

Tomteleie -4 000              Sum driftskostnader -91 000             

Kontorrekvisita -1 000              Driftsresultat 42 000              

Vedlikehold utstyr -1 000              Finansinntekter og kostnader

Telefon/internett -1 000              Bankavgifter -2 000               

Heis drift -2 000              Renter på lån -10 000             

Vedlikehold klubblokaler -4 000              Sum finans -12 000             

Renhold -5 000              Resultat etter finans 30 000              

Strøm -6 000              Ekstraordinære

Kostnader kommunen, vann etc. -2 000              Kostnader makeskifte -18 000             

Resultat etter ekstraordinære 12 000              



          Generalforsamlingen 2019 

14 

 

Sak 7. Valg 
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Sak 8. Forslag fra styret til justering av vedtektene 
 

For bedre å sikre at klubbens ulike inntektsbidrag dekkes av klubbens formål, har vi fra en 

advokat fått råd om å omforme formålsparagrafen i vedtektene slik at denne blir mer generell og 

altomfattende. Formålsparagrafen i dagens vedtekter og styrets forslag til ny formålsparagraf, 

basert på forslag fra advokaten, er gjengitt nedenfor.  

Dagens vedtekter: 

Foreningen har følgende formål: 

- Å skape trivsel samt støtte og fremme fellesskapet mellom nordmenn og 

Norgesvenner på Costa Blanca. 

- Å være organ for kontakt og samvær. 

- Å arbeide for løsning av fellesoppgaver av praktisk art. 

Styrets forslag til ny tekst: 

Formål: 

1. Foreningen skal være et organ for kontakt og samvær som bidrar til å skape trivsel og 

fremme fellesskap for nordmenn og Norgesvenner på Costa Blanca ved å: 

a) Fremme, støtte og utbre norsk og spansk kultur og tradisjoner gjennom alle typer 

aktiviteter. 

b) Organisere og utvikle sosiale, kulturelle, sportslige, opplærings- og turistmessige 

aktiviteter som kan forbedre og utvikle relasjoner og samkvem mellom 

medlemmene.  

c) Realisere andre legitime aktiviteter for å kunne oppnå foreningens mål. 

 

Siden styret nå foreslår en endring i formålsparagrafen, har styret også gjennomgått og foretatt 

en revisjon av alle paragrafene i dagens vedtekter. Det er ikke foretatt noen substansielle 

endringer, kun endringer som bringer vedtektene mer i tråd med dagens praksis og noen 

tekstjusteringer.  

 

Styrets forslag til justerte vedtekter for klubben er vist på de neste sidene. Dagens vedtekter 

finnes på klubbens hjemmeside. 

 

Forslag til vedtak 

Styrets forslag til vedtekter foreslås vedtatt.  
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VEDTEKTER 

Som revidert av generalforsamlingen 11. mars 2019 

Artikkel 1. Navn, adresse, virksomhetsområde 

1. Under navnet Den norske klubben Costa Blanca ble nærværende FORENING stiftet den 

01.09.1970. Foreningen drives i samsvar med Lov 1/2002 av 22. mars, om 

foreningsretten, og i h.h.t. artikkel 22 i den Spanske grunnloven. Foreningen er 

uegennyttig, livssynsnøytral og upolitisk. 

2. Foreningen er en selvstendig juridisk person med full handlekraft til å administrere og 

disponere sine eiendeler for å oppnå foreningens mål. Registreringsnummer er  

N.I.F. G-03482593. 

3. Foreningens adresse er Avenida de la Constitución 30, ESP-03580 Alfaz del Pi. 

4. Foreningen vil hovedsakelig drive sin virksomhet i området Costa Blanca. 

Artikkel 2. Formål 

2. Foreningen skal være et organ for kontakt og samvær som bidrar til å skape trivsel og 

fremme fellesskap for nordmenn og Norgesvenner på Costa Blanca ved å: 

d) Fremme, støtte og utbre norsk og spansk kultur og tradisjoner gjennom alle typer 

aktiviteter. 

e) Organisere og utvikle sosiale, kulturelle, sportslige, opplærings- og turistmessige 

aktiviteter som kan forbedre og utvikle relasjoner og samkvem mellom 

medlemmene.  

f) Realisere andre legitime aktiviteter for å kunne oppnå foreningens mål. 

Artikkel 3. Virksomhet og aktiviteter 

1. For å oppnå forannevnte formål, kan foreningen også etablere grupper/avdelinger og 

samarbeide med andre frittstående foreninger.  

2. Styret kan oppnevne utvalg og arbeidsgrupper etter behov, og fremme og/eller stimulere 

opprettelsen av de organer eller foretak som er hensiktsmessige. 

3. Gruppenes formål, virksomhet, vilkår for medlemskap og generelle forhold til klubben 

skal være beskrevet i gruppevedtektene, som til enhver tid må være godkjent av 

foreningens styre.  

Artikkel 4. Medlemskap 

1. Alle fysiske personer som har interesse i foreningens formål kan bli personlige 

medlemmer av foreningen. 

2. Juridiske personer kan bli bedriftsmedlemmer på vilkår som fastsettes av styret. 

3. Som personlig medlem har man rett til å: 

a) Delta i foreningens aktiviteter,  

b) Vite hvem som er medlem av foreningen og hvem som sitter i styret, samt få 

opplysninger om regnskapet og driften.  

c)  Forklare sin side av saken før det tas forholdsregler mot en, og få vite hvilke 

hendelser som har vært opphavet til at denne bestemmelsen er blitt tatt. 
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d) Bestride de avgjørelser generalforsamlingen eller styret tar, dersom en mener at de 

strider mot Loven eller vedtektene. 

 

4. Som personlig medlem har man plikt til å: 

a) Være innforstått med foreningens formål og samarbeide for å oppnå dem. 

b) Betale de avgifter og kontingenter som kreves. 

c) Oppfylle øvrige krav i samsvar med vedtektene. 

d) Holde seg til de avgjørelser generalforsamling og styre tar.  

 

5. Et medlem strykes når: 

a) Vedkommende selv ønsker det og gir skriftlig beskjed om dette til kontoret.  

b) Dersom ikke medlemskontingenten betales innen den ordinære generalforsamlingen i 

kontingentåret, settes medlemskapet ”passivt”, og medlemskapet strykes ved årsslutt 

samme år. 

 

6. Et medlem kan bli ekskludert fra foreningen dersom man: 

a) Hindrer driften av foreningens virksomhet med forsett. 

b) Hindrer generalforsamlingen eller styrets normale drift med forsett. 

c) I ethvert slikt tilfelle må det åpnes en intern saksmappe mot vedkommende, og 

vedkommendes synspunkt skal også høres. 

Artikkel 5. Stemmerett og valgbarhet 

1. For å kunne delta på generalforsamling, og gi sin stemme ved avstemminger, kreves det 

at medlemmet er fullt betalende helårsmedlem og at medlemskontingenten er betalt 

innen generalforsamlingen avholdes. 

2. For å bli styremedlem må man være myndig og ha alle sine sivile rettigheter i behold, og 

ikke være inhabil i h.h.t. gjeldende lovverk. 

3. Juridiske personer har ikke stemmerett på generalforsamlingen og er ikke valgbare til 

styret. 

Artikkel 6. Generalforsamling 

1. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den består av alle medlemmer 

som har oppfylt sine forpliktelser, og dens avgjørelser tas ved flertall, og ifølge 

demokratiske prinsipper. 

2. Alle medlemmer, også de som er uenige, eller har avholdt seg fra å stemme, eller ikke er 

til stede, må følge lovlige vedtak fattet av generalforsamlingen. 

3. Det skal avholdes ordinær generalforsamling innen utgangen av mars måned hvert år. 

4. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom styret eller en gruppe 

medlemmer, sammensatt av minst ti prosent av det totale antall medlemmer, finner det 

nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal ikke avholdes i tidsrommet 1. mai til 

30. september. 

5. Innkalling til generalforsamling 

a) Innkallingen til generalforsamlingen vil kun skje til medlemmer som har vært 

medlemmer i regnskapsåret. 

b) Innkallingen vil skje via e-post, med oppslag på klubbens hjemmesider, via oppslag i 

klubben, eller hentes i klubben. 
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c) Fristen for meddelelsen er 4 uker innen generalforsamlingen. Det skal gis klar 

beskjed om dato, tid og sted for generalforsamlingen, samt hva dagsorden 

inneholder.  

d) Innkallingen skal dessuten inneholde styrets årsberetning med revidert regnskap, 

revisjonsberetning og budsjettforslag, samt valgkomiteens innstilling, og saker som 

skal behandles, eventuelt med styrets kommentar. 

6. Innen utgangen av november oppfordres medlemmene, via foreningens 

informasjonsorganer, til å sende inn forslag på kandidater til tillitsverv, som sendes i 

lukket konvolutt, stilet til valgkomiteens leder. 

7. Forslag til kandidater til tillitsverv og andre saker som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, må være foreningens kontor i hende innen utgangen av desember 

året før. 

8. Generalforsamlingen erklæres for åpnet ved første innkalling dersom minst en tredjedel 

av medlemmene er til stede personlig eller ved representasjon. Hvis ikke dette er tilfelle, 

skjer andre innkalling en halv time senere på samme sted, og da erklæres 

generalforsamlingen for åpnet uansett antall medlemmer til stede. 

9. Generalforsamlingen skal ledes av styreleder eller en møteleder utpekt av styret, og 

sekretæren fører protokollen. 

10. Ordinær generalforsamling skal behandle følgende: 

a) styrets årsberetning 

b) regnskap og revisjonsberetning 

c) fastsettelse av kontingenter 

d) budsjett 

e) innkomne forslag 

f) velge styre 

g) velge to kvalifiserte revisorer og et varamedlem, hver for to år. Revisorene og 

varamedlemmet kan ikke ha verv som medlemmer av styret eller valgkomiteen.  

h) velge en valgkomité på tre medlemmer og et varamedlem – hver for to år, men slik at 

to er på valg hvert år.  

 

11. Det er sekretærens oppgave å skrive referat fra hver generalforsamling, som skal 

inneholde et resymé av hva som er blitt drøftet, avgjørelsene som er blitt tatt, og 

resultater fra stemmeavgivninger. Generalforsamlingen velger en medreferent som også 

skal underskrive referatet. Referatet legges ut i foreningens informasjonsorganer innen 

en måned etter generalforsamlingen.  

12. Ved generalforsamlingens møter har hvert medlem én stemme og kan i tillegg avgi 

stemme etter godkjent fullmakt fra ett fraværende stemmeberettiget medlem. For å 

kunne avgi stemme, må kontingenten for inneværende år være betalt. 

13. Avgjørelsene tas ved alminnelig flertall av stemmer fra de fremmøtte og fullmakter. 

14. Avgjørelser som gjelder oppløsning av foreningen, endring av vedtektene, disponering 

eller salg av eiendeler skal avgjøres ved 2/3 flertall. 
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Artikkel 7. Styret 

1. Styret består av styreleder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, tre styremedlemmer 

og to varamedlemmer. Leder, sekretær og økonomiansvarlig er tre individuelle verv som 

ikke kan tilfalle en og samme person.  

2. Ingen styreverv skal lønnes.  

3. Styremedlemmene velges normalt for 2 år, og kan gjenvelges gang på gang. 

4. Ved eventuelle ledige plasser i styret, trer varamedlem inn til neste generalforsamling. 

5. Styremedlemmer og varamedlemmer kan ikke være medlemmer av valgkomiteen og 

ikke velges til revisorer.  

6. Et verv kan nedlegges før inneværende periode er over grunnet: 

a) Frivillig avskjed, via skriftlig beskjed hvor årsaken til dette begrunnes. 

b) Sykdom. 

c) Vedkommende melder seg ut eller blir strøket som medlem av foreningen. 

d) Ekskludering som følge av en uregelmessighet. 

 

7. Styrets har følgende oppgaver: 

a) Forvalte foreningens eiendeler 

b) Representere foreningen, og administrere og drive den i h.h.t. lovens forskrifter, og 

gjennomføre vedtak foretatt av generalforsamlingen.  

c) Sørge for at foreningen kan representere seg selv overfor offentlige etater og i alle 

rettslige anliggender.  

d) Føre en liste over alle foreningens medlemmer.  

e) Legge frem forslag til medlemskontingent for generalforsamlingen. 

f) Innkalle til generalforsamling og sørge for at foreningsregisteret får skriftlig beskjed 

om endringer i styret og vedtekter innen en måned etter generalforsamlingen.  

g) Presentere årsregnskapet ved hvert årsskifte og utarbeide budsjett for neste år.  

h) Føre et korrekt regnskap som gir et riktig inntrykk av foreningens formue, resultater 

og økonomiske situasjon.  

i) Oppnevne utvalg og arbeidsgrupper etter behov, og fremme og/eller stimulere 

opprettelsen av de organer som er hensiktsmessige.  

j) Fordele funksjoner og oppgaver til medlemmer/varamedlemmer.  

k) Ansette personer som bistår i driften av klubben.  

l) Foreslå medlemmer av valgkomiteen for generalforsamlingen 

 

8. Styret skal møtes etter innkallelse fra lederen så ofte det selv bestemmer. Det kan også 

kalles inn til møte dersom en tredjedel av styremedlemmene er enige om det.  

9. Styremøtet er gjeldende dersom det er innkalt på forhånd og minst fire styremedlemmer 

møter opp. 

10. Styremedlemmene er pliktig til å møte opp ved enhver innkalling. Dersom de ikke møter 

opp, må de ha en berettiget grunn til det. Leder og sekretæren, eller deres stedfortredere, 

må i alle fall være tilstede.  
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11. Avgjørelser tas ved flertall fra de fremmøtte. Dersom det blir uavgjort, teller lederens 

stemme dobbelt. Styrets avgjørelser skal føres i et styrereferat. Ved hvert møte skal 

referatet fra forrige møte godkjennes eller eventuelt rettes. 

12. Styreleder har følgende oppgaver: 

a) Drive og representere foreningen. 

b) Lede debattene og forhandlingene under styremøter og forsamlinger. 

c) Undertegne innkallinger til generalforsamling og styremøter.  

d) Attestere, sammen med økonomiansvarlig, utbetalinger utover det rutinemessige. 

e) Lederen forplikter klubben legalt med sin underskrift, representerer klubben utad, og 

kan engasjere advokat eller andre for å beskytte klubbens interesser.  

f) Dersom styreleder er bortreist eller syk, skal nestleder ta lederens plass. 

 

13. Økonomiansvarliges oppgave er å ha ansvar for foreningens økonomi, samt å utarbeide 

budsjett og regnskapsoppgjør, slik at de kan godkjennes av styret. Attestere, sammen 

med leder, utbetalinger utover det rutinemessige. 

14. Sekretærens oppgave er å ta vare på foreningens dokumenter, utarbeide og undertegne 

referat fra generalforsamlinger og styremøter, samt ajourføre listen over foreningens 

medlemmer. Dersom sekretæren er bortreist eller syk, skal et annet styremedlem ta hans 

plass. 

Artikkel 8. Finansene 

1. Foreningens grunnformue er 600 euro. 

2. Foreningens ressurser styrkes med: 

a) Medlemskontingent fastsatt av generalforsamlingen 

b) Offentlige eller private bidrag. 

c) Donasjoner, arv og/eller legater. 

d) Renter fra foreningens formue. 

e) Overskudd fra kafedriften, turer og sosiale arrangementer for medlemmene. 

 

3. All fortjeneste foreningen har hatt som følge av virksomheten skal kun gå til foreningens 

formål, og kan under ingen omstendigheter deles mellom medlemmene. Den kan heller 

ikke gis bort til fysiske eller juridiske personer som dermed vil berike seg.  

4. Foreningens medlemmer er pliktige til å holde foreningen i drift ved å betale 

medlemskontingent. Generalforsamlingen bestemmer beløpet, etter å ha hørt forslag fra 

styret.  

5. Regnskapet avsluttes 31.12. 

6. Alle kontoer skal stå i lederens og økonomiansvarliges navn. For å disponere midlene 

trengs begges underskrift. 

Artikkel 9. Oppløsning av foreningen 

1. Foreningen kan oppløses dersom: 

a) Generalforsamlingen vedtar det med 2/3 stemmer av de fremmøtte eller deres 

stedfortredere.  

b) Saken forholder seg i h.h.t. artikkel 39 i den Spanske sivilretten. 

c) Det er avsagt og vedtatt dom mot foreningen. 
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2. Når foreningen oppløses, må den deretter avvikles. Foreningen beholder sin juridiske 

status inntil den er avviklet.  

3. I det øyeblikket foreningen oppløses, blir styremedlemmene automatisk ansvarlig for 

avviklingen, med mindre generalforsamlingen peker ut noen andre. Dersom 

rettssystemet er involvert, kommer det an på hva dommeren bestemmer. 

4. Ved avvikling av foreningen må man: 

a) Sørge for at foreningens formue ikke blir misbrukt. 

b) Gjøre opp gjenstående pengeanliggender og foreta de transaksjoner som er 

nødvendig for å avvikle foreningen.  

c) Innkassere ev. kreditt foreningen kan ha gitt.  

d) Avvikle formuen og betale kreditorene. 

e) La det som blir igjen gå til foreningens formål. 

f) Søke om sletting av foreningen hos registeret der den ble tinglyst. 

 

5. Dersom foreningen er insolvent, må styret eller de som er ansvarlig for avviklingen 

snarest erklære den konkurs.  

6. Foreningens aktiva skal ved en oppløsning i sin helhet gå til Sjømannskirken/Norsk 

kirke i Utlandet (La Asociasión Misionera Para los Marinos Noruego en España), Carrer 

Mart no. 8, 03581 Alfaz del Pi, Albir Playa, og midlene skal tilgodeses det kirkelige 

arbeidet blant nordmenn på Costa Blanca. 

7. Medlemmene kan ikke personlig stilles til ansvar for foreningens gjeld.  

8. Medlemmer og andre personer som handler på vegne av foreningen som med forsett 

eller av skjødesløshet har påført skader eller pådratt seg gjeld i foreningens navn, kan 

stilles til ansvar. 

Artikkel 10. Juridiske konflikter 

1. I samsvar med artikkel 40 i Lov 1/2002, skal ev. tvistemål i sammenheng med 

foreningens private juridiske anliggende og interne virksomhet føres for en sivil domstol. 

2. Foreningens avgjørelser eller handlemåte kan bestrides av ethvert medlem eller en annen 

person som kan bevise og ha en oppriktig hensikt med dette. Medlemmene kan bestride 

de avgjørelser som de mener strider mot vedtektene innen førti dager påfølgende dagen 

avgjørelsen ble tatt. Vedkommende kan be om at avgjørelsen rettes eller annulleres, eller 

at den midlertidig utsettes.  

3. Imidlertid kan eventuelle konflikter også løses utenom domstolene, ved voldgiftsdom, i 

overensstemmelse med Lov 36/1988 av 5. desember, om voldgift. I et slikt tilfelle vil 

grunnleggende rettigheter som likhet mellom partene og retten til å uttale seg fremstå 

som en selvfølgelighet.  
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TILLEGG 

I alt det som ikke forekommer i disse vedtektene eller i vedtak gjort av generalforsamling eller 

styre, henvises det til Lov 1/2002 av. 22. mars om foreningsrett. 

Alfaz del Pi, den……….  

BEKREFTELSE: Herved bekreftes det at disse vedtektene endrer de forrige, som var visert 

den 05.03.2018 

Endringene av vedtektene er vedtatt av Generalforsamlingen holdt den 11.03.2019 i h.h.t. 

bestemmelsene i Lov 1/2002 i Foreningsrett. 

V. B. 

                EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

                Arne Franklin Flaten    Per Brandt-Hansen     
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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 11. mars 2019. 
 

Sted:……………………………………………….  

 

Dato:……………………………. 
 
 

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

 

 

  


