
Referat fra Generalforsamling 

DNKA 

04.mars 2020 

Antall fremmøtte stemmeberttigede: 82  Antall fullmakter: 4 

Sak 
nr 

Sak Beskrivelse av saken Ansvar/ 
status 

1 Åpning Kl 17:00 Styrets formann bekreftet at det ikke er nok 
fremmøtte medlemmer til at generalforsamlingen er 
beslutningsdyktig, og opplyser  om ny innkalling 
kl 17:30 
 
17:30. 2. gangs innkalling. 
Styrets leder ønsker velkommen og erklærer at 
generalforsamlingen nå er beslutningsdyktige. 

 

2 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og 
dagsordenen 

 
 

3 Konstituering Generalforsamlingen ble konstituert som følger: 
 

 

 Valg av møteleder Styrets forslag til møteleder var Christian 
Christiansen, han ble enstemmig valgt. 

 

 Valg av referenter Styrets forslag til referenter var Inger M. Minde og 
Helga Rose. De ble enstemmig valgt 

 

 Valg av tellekorps Styrets forslag til tellekorps var Harald B. Minde, 
Hanner Kolbru og Helge Kjøll. Sistnevnte var ikke 
tilstede, og Siggeir Bøhn ble valgt i hans sted. 

 

 Valg av 
protokollunderskrivere 

Styrets forslag var Aase V. Nielsen og Tore 
Mildestvedt. De ble enstemmig valgt. 

 

4 Styrets årsberetning Styrets årsberetning ble lest av Paul S. Iversen. 
 
Kommentarer til årsberetningen: 
Medlem nr 502 Svein Jensen. 
Takker styret for jobben. Ønsker imidlertid en 
fyldigere årsrapport. Styret bør fremheve flere 
positive ting om aktivitetene i løpet av året.  
Antall nye medlemmer var nevnt, men ikke avgngen. 
Har beregnet at medlemstallet er gått ned siden 
2018. 
Sierra Mar saken, ønsker fyldigere rapport, hvilke 
avtaler foreligger, hva med økonomien ? 
Medlem nr 485 Magne Pedersen. 
Styret fortjener applus. 
For tynn rapport – for lite skryt av egen jobb. 
Burde fremhevet jubileet. 
Savner medlemsmøter.  

 



Sierre Mar saken, tynn rapport. Hva med avtalen ang. 
uteplassen ? Nina jager folk – bør være klarere avtale. 
Klubben eier  tross alt 2/3 av uteplassen. 
Medlem nr 1003  Gudveig Rekdal. 
Takker styret for jobben. 
For tynn rapport. 
Gaver som klubben gir bør være nevnt, bl.a. gaven til 
flomofrene. Penger til hjelpegruppen bør også 
nevnes. 
 
Tas til etteretning 

5 
 
 
 
 
 
 
6 

AK’s årsberetning 
 
 
 
 
 
 
Andre årsberetninger 

Arrangementskomiteens (AK) årsberetning ble lest av 
Christian Christiansen. 
Kommentarer: 
Medlem nr 1065 Hanne Kolbru 
Takker AK for fine turer gjennom året. 
 
 
Bridgegruppens årsberetning ble lest av Eigil Arntun. 
Kommentarer: 
Medlem 502 Svein Jensen. 
Flott, positivt miljø, gleder seg til spillekveldene. 
Ønsker flere spillere. 
 
Hjelpegruppens årsberetning ble lest av Edith D. Gilje. 
Kommentarer: 
Medlem nr 1003 Gudveig Rekdal. 
Skal være Olaug Fagerli (ikke Marø) 
Telefonnummerne bør rettes opp. 
 
Tas  til etteretning. 

 

7 Regnskap Kasserer, Edith D. Gilje informerte. 
Beklaget sen innrapportering, men det var p.g.a. feil i  
regnskapsprogrammet. 
Balansen ble enstemmig godkjent. 
Ang. resultatregnskapet ble følgende informasjon 
gitt: 
Økte utgifter til fester p.g.a. jubileet. 
Økte utgifter til inventar p.g.a. nytt A/C anlegg i 
klubbhuset. 
Resultatet endret p.g.a. feilretting av tidligere års 
regnskap. 
Kommentarer: 
Medlem nr 485 Magne Pedersen. 
Feil i disponering av årsresultatet – Note bør skrives 
Medlem nr 1003 Gudveig Rekdal. 
Imponert over jobben Edith har gjort. 
Forstår hvorfor det er underskudd. Minner om at det 
er budsjettet det skal jobbes etter. 
 
Tas til etteretning. 

 



8 Forslag fra styret Møteleder kommenterer at dette egentlig ikke er et 
forslag. 
Forslag A 
Styrets formann orienterte om saken. 
Trekker forslag om kjøp av nytt, dette blir for dyrt og 
for omfattende. 
Orienterte om mulig kjøp av naboeiendommen. Har 
hatt møte med Nina og i første møte ønsket hun 140’ 
, i neste møte økte hun dette til 170’. 
Eiendommen er meget bra innvendig med flotte 
toaletter og kjøkken. 
Ønsker generalforsamlingens fullmakt til å forhandle 
inntil 150.000,- Euro. 
Kommentarer: 
Medlem nr 128 Christian Christiansen. 
Trenger ikke større lokaler. Bare i forbindelse med 
medlemsmøter og pizza-aftner. 
Medlem nr 485 Magne Pedersen. 
Enig med CC. For lite behov. 
Spørsmål til leder: Kan veggen mellom byggene 
fjernes? 
Svar : Ja, så lenge vi eier begge byggene. 
Medlemmet mener at styret bør konsentrere seg om 
driften og forkaste forslaget. 
Medlem nr 502 Svein Jensen. 
Det finnes andre muligheter. Tidligere har ordføreren 
i Santa Pola sagt at vi har mulighet til å låne/leie 
lokaler på Resorten når vi skal ha aktiviteter/møter 
som krever større lokaler. De er store nok. 
Skeptisk til kjøp av nye/utvidede lokaler. 
Medlem nr 1012 Odd Gilje. 
Hvorfor «sylte» penger . Tjener bra på vinlotteriet, og 
pengene bør investeres. 
Medlem nr 645 Tore Mildestvedt. 
Synes forslaget er interessant, men mener beløpet 
bør reduseres betraktelig.  
 
Avstemming: 
Stort flertall for at styret kan jobbe videre med saken. 
 
Forslag B. 
Edith orienterte. 
Torvald Fors kan ta jobben med å føre regnskapet i 
henhold til spanske lover og regler. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 

 

9 Forslag fra medlemmer Forslaget bortfaller da dette er en henvisning som 
styret bør vedta. Ikke en sak for generalforsamlingen. 

 

10  Budsjett Edith orienterte.  



Negative «vibber» p.g.a. vanskelig å finne nye 
medlemmer til AK og fare for redusert aktivitet 
medførte til at budsjettet ikke er ekspansivt. 
Kommentarer: 
Medlem 1003 Gudveig Rekdal. 
Budsjettet skal styre aktivitetene. 
20’ til turer synes urealistisk – se på hva pengene går 
til 
Medlem 502 Svein Jensen 
Kommentar til Rekdal – se på at inntekt og utgift er 
dratt ned på begge sider. 
Det som bør rettes opp er at det ikke er tatt med 
utgifter til regnskapsfører. Bør legge inn min 2’ euro 
til dette. 
Problemer med medlemmer til AK – Man må kunne 
rekruttere fler til å gjøre mer !!! 
Medlem 128 Christian Christiansen. 
Nedgang i inntekter på turer i 2019 er p.g.a 
lavdeltagelse på langturen. 
 
Budsjett enstemmig vedtatt. 

11 Valg Valgkomiteens forslag til tillitvalgte ble vedtatt med 
akklamasjon for alle verv. 
Resultat: 
Styret: 
Leder:                  Paul S. Iversen 
Nestleder:          Aase V. Nielsen 
Kasserer:            Grethe Eriksen 
Sekretær:           Inger M. Minde 
Styremedlem:   Harald Beldo Minde 
Varamedlem:    Bjørn Borgen 
Varamedlem:    Eirinn Haslum 
Varamedlem:    Tore Mildestvedt. 
 
Revisor:              Knut S. Henriksen 
                             Bjørn Løvaas 
 
Aktivitetskomiteen: 
                             Bjørn Gullaksen 
                             Torny M. Gullaksen 
                             Jan Petter Eriksen 
                             Elisabeth Eriksen 
Varamedlem      Ada Bjørhaug 
 
Det mangler 1 medlem og 1 vara til AK. Styret får 
fullmakt til å fylle opp. 

 

12 Avslutning Blomster til alle som har sluttet i sine verv. 
Formann takket for fremmøte. 

 

Referenter: 

------------------------------------------------------                                --------------------------------------------------- 

Helga Rose                                                                              Inger M. Minde 



Protokollunderskrivere: 

 

------------------------------------------------------                                -------------------------------------------------- 

Aase V. Nielsen                                                                              Tore Mildestvedt 


