
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 8.  OKT.  2015. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Bjørn-Sverre Jacobsen 

- Jan Lindhagen 

- Edith D. Gilje 

- Knut Sæterøy 

- Gunnar Mortensen 

- Aase F Nielsen 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Innkalling og møtereferat. 

 Ingen kommentarer. 

 

2. Forslag fra Bjørn Sverre (BS). 

BS har lagt frem forslag om at klubben setter opp en liste over forskjellige firmaer – 

etater etc. som kan være til hjelp for medlemmene her i Spania. Denne listen 

vedlikeholdes/oppdateres av styret og slåes opp i lokalet og legges ut på klubbens 

webside. 

 

3. Renhold i klubben 

 

Bjørn-Sverre fremmet forslag om at et styremedlem får/tar på seg ansvaret for å 

organisere   og følge opp alle sider vedr. driften av kafeen og klubbhuset, det siste i 

samarbeid med «husfar». Bjørn-Sverre tar på seg dette vervet inntil han går ut av 

styret 

 

Vedtak: Bjørn Sverre er valgt til å koordinere og følge opp driften av kafeen og 

klubbhuset  til hans valgperiode er over. 

 

4. Kulturgruppe 

Det ble luftet et forslag om å opprette en kulturgruppe, og om mulig omorganisering 

av grupper/underavdelinger. 

Dette vil bli  tatt opp i forbindelse med rapport fra «Strategi-gruppa» senere i høst. 

 

5. Generalforsamling 

Tidspunkt for generalforsamling i 2016 blir onsdag 24. februar med første innkalling 

klokken 1700. Sannsynligvis avholdes generalforsamling på «Maritaos» - samme sted 

som i fjor. 

 

6. Div. honorering 

 

Div. honorering av innsats utenom de fastsatte rammer ble diskutert. Dette vil bli 

avgjort av styret i den enkelte sak. 



7.   Evt. 

 Det har vært klaget på renholdet i klubblokalet siden i sommer. Jan redegjorde for 

at det nå er gjort endringer i vaskerutinene og Bjørn-Sverre følger opp dette som 

en del av vervet som koordinator 

 AK v/Aase informerte om sine aktiviteter i høst. 

 

 

Neste styremøte: 22/10 klokken 15:00 i klubbens lokale. 

 

 

 Arenales, 17. oktober 2015 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 


