
REFERAT FRA STYREMØTE 7. OKTOBER 2014. 

Følgende deltok på styremøtet: 

- Reidar Eriksen 

- Bjørn-Sverre Jakobsen 

- Svein Jensen 

- Jan Lindhagen 

- Gro Sandnes 

- Kjell A. Vaage 

Styret behandlet disse sakene: 

1. Oppfølging fra siste styremøte. 

Referatet fra siste styremøte ble gjennomgått og godkjent. 

2. Full gjennomgang av styrets ansvars/arbeidsfordeling. Det vektlegges innkjøp, 

kafebemanning, tømming av postkasse mv. 

Fraværslisten skal ajourføres, og benyttes i planleggingen av fraværsdekning av de 

forskjellige funksjonene. Tømmingen av postkassen vil i hovedsak være et problem i 

august måned, men det er sammenfallende med at våre kontakter i stor grad har 

ferie i denne måneden. 

Når det gjelder innkjøp, har Kjell hovedansvar for dette, men Reidar Eriksen vil tre inn 

i hans plass ved behov. 

Kafebemanningen er fortsatt et problem, og forholdet vurderes frem til neste 

styremøte. 

3. Medlemsmøte – dato og agenda. 

Medlemsmøte avholdes 29. oktober kl. 12:00 i klubblokalet. Agenda utarbeides på 

neste styremøte. 

4. Generalforsamlingen 2015. 

Generalforsamlingen for 2015 avholdes 25. februar. Sted fastsettes senere, og Svein 

vil ta kontakt med Valgkomiteen slik at deres viktige arbeide iverksettes snarest 

mulig. 

5. Dugnadsfremdrift. 

Det har vært god fremdrift i dette arbeidet som vil bli avsluttet i nær fremtid. Svein 

vil avholde en befaring med en spesialist innen akustikk førstkommende onsdag, og 

fremlegge forslag og kostnadsoverslag på neste styremøte. 

6. Økonomi og medlemslister. 

Jan Lindhagen kan rapportere om en sunn og bra økonomi i DNKA. Han rapporterte 

også om byggeregnskapet og fordeling av kostnadene. Sekretæren sørger for å skrive 

ut komplette medlemslister. 

7. Strategi for endring av vedtekter (på generalforsamlingen 2015). 

Gro Sandnes la frem forslag til fremgangsmåte for endring av vedtektene. Styret var 

enig i forslaget, men Svein vil sjekke dette med spansk advokat. 



8. Innkjøp av støvsuger til DNKA. 

Styret godkjente dette, og Jan vil kjøpe støvsuger. 

9. Behov for kjøleanordning i forbindelse med salg av snitter o.l. i Klubben. 

Styret godkjente at Jan sjekker løsninger og priser.10. 

10. Eventuelt. 

a.  Status for kontrakt med Gran Net. 

Forholdet tas opp på neste styremøt. 

              b.         Fraværsliste. 

  Bjørn-Sverre utarbeider fraværsliste for Styret og AK. 

c.  Overskuddsmateriell på lager. 

Gro kontakter hjelpegruppen for eventuelt å overlevere overskuddsmateriell                 

som klubben ikke vil ha behov for i fremtiden. 

d.  Bussprisene. 

 Bussprisene skal fortsatt beholdes på 12 Euro pr passasjer. 

e. Gassflasker. 

 Reidar Eriksen leverer inn tre gassflasker som vi ikke har bruk for i fremtiden. 

f. Neste styremøte. 

 Neste styremøte avholdes 20. oktober kl 1500. 

 

 

Gran Alacant, 9. oktober 2014.  

 

Bjørn-Sverre Jakobsen 

Sekretær 

 


