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REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 30.SEPTEMBER 2013.

Tilstede på møtet var:

Christian Christiansen.

Kurt Elmgren.

Bjørn-Sverre Jakobsen

Svein Jensen

Jan Lindhagen

Magne Pedersen

Gro Sandnes

Følgende saker ble behandlet på styremøtet:

Referat fra siste styremøte.

Med visse kommentarer og korrigeringer, ble referatet godkjent.

Klubben web side.

Gro refererte fra møtet med Tom Jakobsen. Dette går i korthet ut på at kontrakten utløper pr 3. desember,
men at han vil fortsette frem til Generalforsamlingen dersom det er ønskelig. Før Face Bookb siden slettes,
må dette diskuteres med Hjelpegruppa. Tom fortalte at denne siden ble en smule misbrukt i starten, men at
denne nå blir brukt på en god måte. Han følger denne opp daglig.

Godkjenning for drift av klubben i nåværende form.

Som kjent fikk klubben uventet inspeksjon fra Mattilsynet like før sommerferien. Her ble flere saker påpekt.
Blant annet ble det påpekt at det foregikk salg av snitter uten at lokalet og betjeningen var godkjent for dette.

Svein, Kurt og Bjørn-Sverre vil møte vår spanske kontakt Mario i kveld, for å få klarhet i hva vi kan servere
i klubblokalet slik det er i dag.

Klubbens åpningstider og bemanning.

Det er fortsatt noen åpne hull i bemanningslisten for kafeen, men betydelige fremskritt har skjedd. En skisse

for opplæring av betjeningen er utarbeidet, og vil bli fremlagt komplett i løpet av kort tid.

Regler for tildeling av vouchers.

Klubbens styre har fastsatt regler for tildeling av vouchers til de som betjener kafeen. Imidlertid bestemte

klubbens formann for et drøyt år siden, at godtgjørelse for arbeide på torsdager skulle være en vougcher.

Styret besluttet at fra 1. oktober 2013, skal tidligere styrevedtak gjelde.

Telefon i klubblokalet.

Telefonen som skal være tilgjengelig for kafeens betjening, fungerer ikke. Jan vil anskaffe nytt telefonsett
(base og slave).

Eventuelt.

Neste styremøte blir mandag, 14. oktober kl 10:00.
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Neste styremøte blir mandag, 14. oktober kl 10:00.

Magne orienterte om teaterforestillingen som Inger Raddum står bak. Han vil innhente flere

opplysninger fra henne, og overbringe dette til Gunnar Halvorsen.

Svein orienterte om avtalen han har gjort med eier av Inernet Cafeen om disponering av uteområdet på

torsdager. Kort sagt går den ut på at spillebordene flyttes, og at DNKA kan disponere plassen på

torsdager vår, høst og vinter. Motytelsen er at han kan disponere plassen vår i sommermånedene.
Gjerdet vil bli fjernet.

Referater vil bli tilsendt den enkelte før neste styremøte for kommentarer.

Sekretære skal for fremtiden innkalle til styremøter, og sørge for at agenda blir satt opp.

Gran Alacant, 30. september 2013.

Bjørn-Sverre Jakobsen
Sekretær


