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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE DNKA - 7. OKTOBER 2013.

Klubbens styre avviklet klubbens andre medlemsmøte etter Generalforsamlingen i år. Været tatt i betraktning, var antallet

fremmøtte medlemmer gledelig høyt.

Agendaen var rikholdig for å gi medlemmene bredest mulig informasjon om det styret arbeider med, og hva som rører seg
blant oss.

Følgende agenda var satt opp og annonsert på forhånd:

Generell informasjon fra styret.

Klubbens leder, Svein Jensen, orienterte om en rekke generelle forhold.

Antall stoppesteder for bussen i forbindelse med Aks ukentlige utflukter, vil bli redusert.

Ved deltakelse på arrangerte bussturer og andre arrangementer, vil ikke-medlemmer måtte

betale 10€ mere enn de som har betalt sin medlemskontingent. Hittil har differansen vært 5€.

Revisor har gått gjennom regnskapet for året så langt, uten å finne vesentlige feil.

Det har vært reist tvil om lovligheten av å benytte vouchers som belønning for å betjene kafeen.

Vår representant Mario har bekreftet at det er fullt legalt å benytte denne form for belønning.

Det har vært en del "støy" rundt den populære Bokstavjakten. Arrangøren har blant annet hengt
opp en plakat, som dessverre inneholdt usanne påstander om styrets holdning og behandling av

denne aktiviteten. Oppslaget ble derfor fjernet fra oppslagstavlen. Svein gjentok nok en gang at
styret ser meget positivt på denne aktiviteten, men understreket at det er styret som bestemmer
hvor denne aktiviteten skal rapportere i organisasjone. I dette tilfellet vil det være til styret.

Kommunen har tilbudt spanskkurs til norsktalende personell. Kurset koster 5€, og påmelding
skjer i kommunens bibliotek.

Tilbud fra en vinbonde om å delta i prosessen fra a til å.

Valgkomiteen bør allerede nå sette i gang arbeidet med å skaffe kandidater som skal velges til

styret på kommende Generalforsamling.

Alternativt lokale.

Klubben har sett på flere alternativer til eksisterende klubblokale. Lokaler innen det området vi "lever" på i
dag, er tilgjengelige, men prisen er noe uviss. Lokalene som ble benyttet av Ricardo er ledige, men prisen er

ikke tilpasset klubbens "lommebok".

Disponering av uteplass.

Klubben har inngått en avtale med Internet kafeen om disponering av uteplassen. Det går grovt sett ut på at vi

gjør en deling mellom sommermånedene og resten av året. Gjerdet som skiller områdene, skal rives.

Klubbens åpningstid og betjening.

Problemene med å skaffe frivillig betjening i kafeen ble beskrevet. Alternativene ble også understreket, og de
er ikke til fordel for klubben. Listen for påmelding til frivillig innsats ble deretter sendt rundt, og resultatet var

overraskende positivt.

Klubbens Web-side.

Klubbens nestleder orienterte om den ordningen vi har med Tom Jacobsen i dag. Styret er redaksjonelt

ansvarlig for web-sidens innhold. Den som driftersiden skal ikke kontaktes med klager, disse skal sendes til
styret.
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Hjelpegruppa.

Liv Tyldum orienterte om aktivitetene i denne gruppen, og det behovet som finnes i vårt nærområde. Hun

understreket behovet for hjelp fra klubbens medlemmer, både når det gjelder bekledning, forbruksartikler og

økonomisk støtte. Det er nå satt ut en bøsse/krukke hvor man kan legge både større og mindre
pengeenheter. Alle har et glass med "svarte" penger på benken hjemme – deponer disse i den utsatte bøssen

på disken i klubben – og de kommer trengende til nytte. Wenche Myrvoll Johannesen orienterte om en sum

penger som en forrening i Bergen ville stille til disposisjon for Hjelpegruppa.

Eventuelt og spørsmål.

Informasjonsnivået til medlemmene generelt og til La Marina spesielt, ble kristisert. Styret vil
bestrebe seg på en rask forbedring av dette forholdet. Å holde medlemmene stadig oppdatert

ved hjelp av mail, er neppe en farbar vei.

Det ble foreslått å gå til anskaffelse av hjertestarter i klubbens lokale. Dette vil bli behandlet av

styret.

Bjørg Ohnstad foreslo at Malerklubben danner en permanent utstilling av deres arbeider i

klubblokalet. Blir behandlet i styremøte.

Gunnar Halvorsen vil ha flere klubbaktiviteter organisert i en gruppe. Dette blir tatt opp i

styret.

 

Gran Alacant, 7. oktober 2013.

Bjørn-Sverre Jakobsen

Sekretær

 


