
                                    
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 18. april  2016. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Magne Pedersen 

- Paul S.  

 - Bjørn S. Jakobsen 

- Ellen Sæterøy 

- Rolf Solheim 

- Henrik Thrana er Norge 

- Jørgen Jørgensen Dahl er sykmeldt 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Referat fra forrige styremøte. 

Ingen kommentarer. 

 

2. Åpningstider mai – september. 

 

Klubben er åpen torsdager t.o.m. 19. mai. Øvrige åpningstider er avhengig av at 

medlemmene bidrar med «en tørn» bak disken. 

Torsdag 15. september åpnes klubben for høstsemesteret. 

 

3. Nøkkelrot 

Hovednøkler til klubben, er under kontroll. «Husnøkler» sjekkes nærmere. 

Ansvarlig: Magne. 

 

4. Off. dokumenter. 

Disse ble utfylt under møtet. Magne følger dette opp videre. 

 

5. Golf 

DNKA sitt forhold til SKGCB behandles på første styremøte til høsten. 

 

6. Hjertestarter 

Magne undersøker dette nærmere. 

 

7. Donasjoner 

Rolf og Magne avklarer det praktiske vedrørende overrekkelse av våre donasjoner til 

de aktuelle hjelpeorganisasjonene. 

 

 

 



                                    
8. Høstens program 

Julegrøt og julelotteri mangler på oversendt liste fra AK’s leder. 

Julelotteri blir 26. november og julegrøt blir 15. desember. 

Programmet for øvrig virker ok bortsett fra Langtur til Toledo som må revurderes bl.a. 

på grunn av prisnivå som er for høyt.. 

Subsidiering av langturen fra styret, er ikke aktuelt. 

 

9. Medlemsliste. 

Ellen og Reidar skriver ut en oppdatert medlemsliste innen torsdag 21. april. 

 

10. Oppdatert tilstedeliste. 

Det sendes ut en oppdatert liste sammen med møtereferatet. 

 

11. Evt. 

 

 Nyhetsbrev 

Dette virker som en god løsning som testes ut en periode. 

 

 Medlemsnåler/pins 

Rolf kjøper inn 500 stk. som selges i klubben til medlemmene. 

 

 Kommunikasjon 

Telefonnummer og e-post til alle styremedlemmene, legges inn på vår hjemmeside 

under fliken «Kontakter». 

 

 Opprydding i klubblokalet. 

Klubblokalet skal ryddes etter bruk.  Ansvarlig for dette er den personen som leier 

lokalet. 

 

 Forslagskasse. 

Forslagskasse repareres og henges opp i klubblokalet. 

 

 

Neste styremøte mandag 26.. september 2016 klokken 14:30 i klubbens lokale. 

 

 Arenales, 19. april 2016 

 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 

 


