
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 2. november 2017. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Rolf Solheim  

- Jørgen Jørgensen Dahl 

- Paul S. Iversen 

 - Ellen Sæterøy 

 - Inger Minde 

 - Harald Beldo Minde 

 

Magne Pedersen er sykmeldt og er i Norge. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Online påmelding til turer og arrangementer. 

Vår webmaster presenterte forskjellige løsninger, men alle løsningene forutsetter at 

medlemmene må ha en grunnleggende kunnskap i datateknikk. I tillegg kreves det en 

del oppfølging av AK og vedlikehold av systemet. 

2.  

Styret er foreløpig avventende til å innføre dette systemet og velger å fortsette med 

dagens manuelle system. 

 

3. Møtereferat fra styremøte 5. 10. 2017. 

 

- 500 medlemskort er nå bestilt. Dette koster 58 euro som tidligere. 

- Oversikt over passord. Styrets medlemmer hjelper Rolf med å lage denne listen. 

- Nye PC ’er til klubben bør kanskje kjøpes i Norge og bringes hit. 

 

For øvrig ingen kommentarer. 

 

 

4. Kjøp av naboeiendom. 

Vi er pr dato ikke registrert som en ideell organisasjon med CIF nr. Dette må avklares 

før vi kan gå videre med dette. Vi jobber med å få i stand et møte med Torvald Fors og 

Aila Barreda for om mulig å avklare dette. I tillegg kontakter vi Den norske klubben 

Costa Blanca og Den norske klubben Torrevieja for å finne ut om de kan tilføre saken 

noe. 

 

I tillegg er det en usikkerhet vedrørende hva vi egentlig eier om det bare er grunnen 

som huset vårt står på eller om det er et større areal. Dette må også avklares først. 

 

5. Medlemsmøte 

Vi har for kort tid til å gjennomføre et medlemsmøte i høst. Informasjonen vil bli gitt i 

årsberetningene til generalforsamlingen i mars neste år. 

 



6. Evt. 

 

- Fraværsliste ajourføres av Reidar og sendes ut med neste møtereferat. 

 

- Åpningstider. Klubben stenger etter at arrangementet med julegrøten er overstått 

og servert. 

 

 

Klubben åpner mandag 22. januar 2018. 

 

- Hjertestarter skal henge i klubblokalet når klubben er åpen og bringes til apoteket 

når klubben er stengt.  

 

- Gruppene i klubben bør ha egen e-postadresse. Dette utsettes til etter 

generalforsamlingen. 

 

- Vår webmaster bør ha en vikar som kan fungere i tilfelle han blir sykmeldt e.l. 

Dette avventes til etter generalforsamlingen. 

 

- Ved påmeldinger til turer og arrangementer opprettholdes 12 personer fra La 

Marina. La Marina tar i mot påmeldinger torsdager i tiden 1100 – 1200. La Marina 

varsler om antall mv. til Gran Alacant innen kl 13. Medlemmer har fortsatt 

prioritet, og ikke-medlemmer kan bare bli med dersom det er plasser tilgjengelig. 

 

 

Neste styremøte torsdag 15. februar 2018 klokken 1500 i klubblokalet. Det kan bli 

innkalt til ekstra styremøte før denne tiden dersom det fremkommer ting av spesiell 

interesse under punkt 4 foran. 

 

 

 

 Arenales, 2. november 2017 

 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 


