
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 7. APRIL 20014. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Bjørn-Sverre Jakobsen 

- Svein Jensen 

- Jan Lindhagen 

- Kjell Pedersen 

- Gro Sandnes 

- Liv Tyldum 

- Kjell A. Vaage 

Til behandling forelå følgende saker: 

Økonomi. 

Jan Lindhagen redegjorde for klubbens økonomi, og at tilstanden er god slik den skal være. 

Status ombygging. Byggestart og hva må forberedes i denne forbindelse. 

Byggestart blir 28. april, og beregnet ferdigstillelse 16. mai. Før byggestart må lokalene 

ryddes, og ukurante ting fjernes. Til dette arbeidet er det behov for frivillig innsats. Svein og 

Jan vil kunngjøre dato for dugnad. 

Fargevalg, gardiner etc. 

Interiørarkitekt kontaktes før endelig fargevalg avgjøres. Liv Tyldum tar kontakt med 

vedkommende, og koordinerer. 

Valg av møbler. 

Møbler er valgt. 

Biblioteket. Skal vi fortsatt ha et ”minibibliotek”. 

Det skal ikke være bibliotek i lokalet, og ”brukbare” bøker er flyttet over til kommunens 

bibliotek. 

Dugnader ultimo april og ultimo mai. 

Svein Jensen, Jan Lindhagen og Kjell Vaage er tilstede når ryddingen begynner, og vil 

arrangere duganden(e). 

Medlemsskap i DNKA – begrense nedslagsfelt. 

Medlemsskap kan tenges uavhengig av bosted. Fra 1. januar 2015 vil imidlertid 

henteservicen i forbindelse med bussturer og andre arrangementer, bli begrenset til å gjelde 

La Marina, Santa Pola og Gran Alacant. AK bør også gjennomgå bussruten på disse stedene i 

løpet av høsten. 



Donasjonsmøtet 31. mars. 

DNKA må ta stilling til om disse donasjonsmøtene skal fortsette som hittil. Svein Jensen vil 

komme tilbake til denne saken. 

Medlemsmøte 2. april. 

På dette møtet viste det seg at 59 personer var tilstede på møtet, og DNKAs lokale er 

godkjent for kun 50 personer. Styret må derfor vurdere å leie annet lokale neste gang. 

Utestående styre- og generalforsamlingsvedtak – oversikt og aksjoner. 

Bjørn-Sverre og Jan vil gå gjennom alle vedtak, opprette ny vedtaksliste og identifisere 

vedtak som ikke er fulgt opp. 

Kommende styremøter. 

Første styremøte vil bli avviklet 23. april kl 10:00. Så blir det ikke noe møte før vi igjen møtes 

til høsten, 11. september kl 10:00, og 18. september kl 10:00. 

Eventuelt. 

a. I forbindelse med oppgraderingen av klubblokalet, stenges dørene 25. april, og åpner ikke  

offisielt før til høsten. Arrangementet 17. mai vil forhåpentlig bli avviklet i klubblokalet, men 

dersom arbeidet ikke er ferdigstilt, kan lokalet hvor Ricardo holdt til, være et alternativ. 

b. Gro orienterte om web siden, og om lekasje fra styremøtene, som selvsagt ikke skal 

forekomme.  

 

Gran Alacant, 7. april 2014. 

 

Bjørn-Sverre Jakobsen 

Sekretær 


