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REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 14. OKTOBER 2013.

Møtet ble avholdt i DNKAs lokale, og tilstede på møtet var:

Christian Christiansen

Kurt Elmgren

Gunnar Halvorsen

Bjørn-Sverre Jakobsen

Svein Jensen

Jan Lindhagen

Kjell Pedersen

Magne Pedersen

Gro Sandnes

Kjell Arild Vaage

Følgende saker forelå til behandling:

1. Godkjenning av referat fra styremøte 30. september 2013.10.17.

Referatet ble godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av referat fra medlemsmøte 7. oktober 2013.

Referatet ble godkjent uten merknader.

3. Kunstgruppen vil dekorere klubblokalet og ha permanent utstilling der.

Kunstgruppen vil vurdere en total renovering, inklusive biblioteket, og fremme forslag med kostnadsoverslag til

styret.

4. Samle sosiale aktiviteter i en gruppe (GH).

Det ble reist spørsmål om de forskjellige aktivitetsgruppene skal rapportere til AK eller styret. Ønsket om en ”flat”
organisasjon er sterk. En gruppe på tre personer skal i løpet av et par uker legge frem et forslag til en fremtidig

organisasjon. Gruppen består av Gunnar Halvorsen, Bjørn-Sverre Jakobsen og Jan Lindhagen.

5. Kommunikasjon med medlemmene.

Grunnet sykdom og fravær, sviktet kommunikasjonen mellom medlemmene og styret. Dette har imidlertid

forbedret seg så mye, at styret velger å fortsette som før. Det blir ikke aktuelt å kommunisere referater o.l. via e-
mail.

6. Innkjøp av hjertestarter.

På siste medlemsmøte ble det fremsatt forslag om å kjøpe inn hjertestarter, som skulle ut utplasseres i

klubblokalet. Styret lovet å vurdere forslaget, og det er gjort nå. Styret går ikke inn for å anskaffe hjertestarter. En
hjertestarter er i utgangspunktet en nokså enkel innretning, men den krever kyndig betjening og vedlikehold. Med

en nokså ustadig betjening bak kafedisken, vil det by på problemer å kunne betjene denne hjertestarteren til
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en nokså ustadig betjening bak kafedisken, vil det by på problemer å kunne betjene denne hjertestarteren til

enhver tid.

7. Orientering fra møtet med Mario.

Det har vært hevdet fra medlemer at klubbens omgang med med fakturaer fra mindre firmaer og bruken av
Vouchers har vært illegalt. Mario kunne bekrefte at det vi praktiserer i dag, slett ikke er illegalt.

8. Eventuelt.

a. Det er oppdaget at flere medlemmer som har betalt sin kontingent for 2013, ikke er registrert i medlemsregisteret.

Styret vil følge opp med en ny gjennomgang av bilagene for 2013.

b. Den Norske Klubben på La Manga fyller 10 år 1. november. Bjørn-Sverre ble pålagt å ordne med bukett i

denne anledning.

c. Klubben har mottatt flere klager fra medlemmene om at avtalen som foreligger mellom CajaMurcia og
medlemmene ikke fungerer. Svein og Jan avtaler møte med banksjefen.

d. Det foreligger et tilbud om leveranse av brød til beboerne på Gran Alacant. Svein vil ta kontakt med firmaet for

nærmere avtale/demonstrasjon.

e. Nøkkel til kjøreport. Svein kjøper tre sett nøkler i urbanisasjonskontoret ved første anledning.

f. Christian, Gunnar og Kurt vil danne en trimgruppe.

g. Gro Sandnes har overtatt klubbens mobiltelefon, og treffes på telefonnr:

h. For å imøtegå Øystein Flemmos påstander i forbindelse med ”Bokstavjakt-konflikten”, var styret enstemmig for
forslaget om å henge opp et forklarende oppslag, hvor styrets syn fremkommer.

i. Neste styremøte blir avviklet i klubbens lokale 28. oktober 2013, kl 10:00.

Gran Alacant, 14. oktober 2013.

Bjørn-Sverre Jakobsen

Sekretær


