
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 10. februar  2017. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Magne Pedersen  

- Jørgen Jørgensen Dahl 

- Paul S. Iversen 

 - Bjørn S. Jakobsen 

 

Henrik Thrana, Rolf Solheim, Aase V. Nielsen og Ellen Sæterøy er i Norge og møtte ikke. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Referat fra forrige styremøte. 

Ingen kommentarer. 

 

2. Forberedelser generalforsamling. 

 

Forslag til Generalforsamlingen om å øke medlemsavgiften. 

For øvrig ble sjekklisten til generalforsamlingen gjennomgått og sjekket ut. 

Det må innkjøpes 7 blomsterbuketter til medlemmer i klubben som har gjort sin «plikt». 

 

3. Hjertestarter, plassering. 

Hjertestarter BLIR  plassert på apoteket noe som styret mener er en god og omforent løsning. Det er 

utarbeidet en rutine ved henting og bruk av hjertestarter. Dette henges opp på mange aktuelle steder 

hvor klubbmedlemmer ferdes. 

 

4. Turbruk hjertestarter 

Dette ble diskutert mye og den foreløpige konklusjonen er at hvis noen har behov for nødhjelp, må 

bussen kjøre til nærmeste sykehus. Noen i bussen bør ha fått opplæring i førstehjelp. Hjertestarter vil 

derfor hovedsakelig henge på apoteket for å være disponibel for medlemmer på Gran Alacant. 

 

5. Sierra Mar – saken. 

Det skal være et avklaringsmøte med urbanisasjonen f.k. tirsdag. Der møter Magne og vår advokat 

samt Bartolome Lopez. I utgangspunktet er vi enige i kravet for de utvendige bordene, men uenige i 

kravet om vakthold. 

 

6. Evt. 

 

 De som har behov for rullestol ved påmelding til bussturer, må bi beskjed om dette slik at 

rullestol tas med. Bussturene skal være tilgjengelig for alle inkludert de som har behov for 

rullestol. 

 

 



 
 

 

 Det er påmeldt kun 23 stk til busstur/paela på onsdag. Turen forutsetter noen flere 

påmeldinger. Klubben bidrar med maksimalt 100 euro som skal dekke et evt. underskudd for 

bussturen. 

 

 Dokumenter til generalforsamlingen er utarbeidet og trykket opp i 100 eksemplarer. 

Det legges ut noen eksemplarer i klubben til gjennomsyn og saksliste henges opp på 

oppslagstavlene. Alt dette legges ut på vår hjemmeside. 

Påmeldingsliste legges ut i klubben ca. 20. februar. 

 

 

Neste styremøte onsdag 1. mars klokken 1500 i klubblokalet. 

 

 

 

 Arenales, 11. februar 2017 

 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 

 


