
 
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 21. november  2016. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Magne Pedersen  

- Jørgen Jørgensen Dahl 

- Paul S. Iversen 

 - Bjørn S. Jakobsen 

- Rolf Solheim 

- Aase V. Nielsen 

- Ellen Sæterøy 

- Henrik Thrana 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Referat fra forrige styremøte. 

Ingen kommentarer. 

 

2. Møte med advokatfirma v/Torvald Foss. 

T. Foss er ikke advokat, men har vært benyttet til diverse mindre arbeider for DNKA. Firmaet han 

arbeider i kan likevel i hovedsak benyttes til alle våre små og store saker fordi de samarbeider med 

spanske advokater som har den nødvendige kompetanse. 

Magne orienterte om aktuelle saker og Foss gir oss tilbakemelding om dette kan være saker han kan 

hjelpe oss med. 

 

3. Nye spiseplasser for Vouchere 

Flere nye spiseplasser ble foreslått i møtet, men foreløpig prøver vi: 

«Aleksandra» – Nova Mar for de som bor på nedre området på Gran Alacant. 

«Hemingway» for de som bor i de øvre områder på Gran Alacant. 

NB!!! Man får selvfølgelig fritt velge hvilken voucher man vil ha hos Bjørn Sverre. 

. 

4. Pressekontakt 

Aase V. Nielsen har gjort en flott jobb med en artikkel om DNKA i avisen «SI». 

Etter generalforsamlingen neste år, kan Aase bistå DNKA med å være pressekontakt/journalist mot i 

første rekke Spaniaposten, Vikingposten og Si. 

 

5. Hjertestarter 

Hjertestarter er bestilt og kommer denne uken. På neste styremøte må det utarbeides en plan over 

hvem som skal ha opplæring, hvor den skal monteres etc. 

 

6. Evt. 

 

o Program fra AK for våren 2017 ble lagt fram av Aase. Vi har mye flott å se fram til. 

Neste AK må selvfølgelig komplettere denne listen. 

 



 
 

o Innkjøp av vin til lotteri, klubben etc. må tas vare på i den tiden deler av AK er heime i gamlelandet. 

Paul tar denne jobben til Aase og resten av AK er tilbake. 

 

o Henting av aviser bl.a. i UNIDE, koordineres i julen slik at noen aviser avbestilles etc. 

 

 

 

Neste styremøte mandag 23.. januar 2017 klokken 14:30 i klubbens lokale. 

 

 Arenales, 21. november 2016 

 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 

 


