
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA –  16. SEPT.  2015. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Bjørn-Sverre Jacobsen 

- Jan Lindhagen 

- Liv Tyldum 

Knut Sæterøy og Edith D. Gilje er i Norge og møtte ikke. 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Innkalling og møtereferat 

 Ingen kommentarer. 

2. Aktiviteter etter siste møte i april 

Det ble orientert om klubbaktiviteter siden siste møte i april. 

  

3. Vedtekter 

Klubben har pr. dato ikke mottatt svar fra Valencia vedrørende klubbens vedtekter vedtatt 

på siste generalforsamling. Vedtektene er derfor nå formelt godkjent. 

 

4. Grupper i DNKA 

I paragraf 14 i klubbens nye vedtekter er krav til og organisering av klubbens grupper 

behandlet. 

Teksten i paragraf 14 med styrets kommentarer oversendes representanter for gruppene: 
 

DNKAGolf - Torbjørn Hæggernes 

Bridge  - Gunnar Halvorsen 

Hjelpegruppa - Gudveig Andreassen 

Malergruppa - Gudveig Andreassen 

Aktivitet  - Gunnar Halvorsen 

Slektsforskning - Hans K Gustavsen 

 

5. Valgkomite 

Valgkomiteen kontaktes slik at de umiddelbart begynner sitt arbeid med å utarbeide 

forslag til nytt styre og medlemmer til AK for neste år. 

 

 

6. Spansk kurs 

HKG har kommet med et forslag til spansk kurs. 

Vedtak: Klubben stiller klubblokalet til disposisjon for spanskkurs torsdag ettermiddager 

fra kl. 18:0 til kl. 20:00. 

 



Notat: 

Alle kostnader vedrørende lærer og evt. drift av kafeen i dette tidsrommet, ordnes av 

kursmedlemmene. 

Hans Kristian Gustavsen står som ansvarlig for dette arrangementet. 

 

7.   Evt. 

 Torsdag 1. oktober klokken 1400 holdes et infomøte vedrørende fukt i bygninger. 

 NAV/Helfo skal holde foredrag/infomøter i Torrevieja og Altea i løpet av høsten. 

Interesserte kan kontakte styret vedrørende dette. Hvis interessen er stor nok, kan 

styret/AK ordne med busstransport dit. 

 Gruppen som skal utarbeide forslag til til klubbens fremtidige drift og 

organisering, har hatt møter. Dette arbeidet skal være ferdig i god tid før jul slik at 

forslaget kan behandles av styret og evt. legges fram på neste generalforsamling. 

 

Neste styremøte: 8/10 klokken 15:00 i klubbens lokale. 

 

 

 Arenales, 16. september 2015 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 


