
Styrets årsberetning for 2015 
 

Generalforsamling og konstituering. 

Siste ordinære generalforsamling ble avholdt den 25.februar 2015 

Styret konstituerte seg på møte den 2.mars 2015 

 

Antall medlemmer. 

Pr.31.12.2015. hadde DnkA 382 medlemmer inklusive 5 æresmedlemmer. 

 

Styremøter/medlemsmøter.  

Pr. januar 2016 har vi hatt 13 styremøter samt gjennomført 2 medlemsmøter med bra oppslutning. 

 

Klubbens vedtekter 

Vedtekter vedtatt på siste Generalforsamling er nå gyldige. 

Styret vil fremme forslag om å endre tiden for å avholde generalforsamling for å gjøre prosessen mere 

smidig og få med flere medlemmer. 

Vi vil også fremme et forslag om å endre antall valgte representanter i AK. Para 7.5.10.3. 

Vi har også sett at paragraf 14 kan være noe uklart formulert og vil foreslå endring til denne,  

 

Kafedrift - klubbhus 

Vi hadde i 2015 fremdeles problemer med å rekruttere frivillige til å betjene vår kafe. 

Med unntak av noen ildsjeler har det, på tross av tiltak som kursing av interessenter, (22 personer i 2015), og 

økt godtgjørelse - samt strammere oppfølging -, vært vist moderat vilje til å gjøre en innsats 

Styret står ansvarlig for driften av klubbhuset og gjør sitt beste for at kafeen skal være betjent i klubbens 

åpningstider, men det er etter hvert blitt en belastning å spørre om noen vil stå bak disken når man stort sett 

blir møtt med uvilje og bortvendte ansikter. 

Klubbhuset har dog vært godt benyttet til forskjellige arrangementer, kursvirksomhet og andre aktiviteter, og 

det er fint å se at lokalene fungerer godt etter ombyggingen. Imidlertid er det fortsatt et problem at det er 

begrenset kapasitet til økning av antall aktiviteter. Og fortsatt er det slik at lokalet bare kan huse i underkant 

av 15% av medlemsmassen ved møter og andre større arrangementer. 

 

Relasjoner til Urb. Sierra Mar og våre nære naboer. 

Styrets leder tok kontakt med vår legale representant for om mulig å få til en fornuftig avtale om bruk av 

utearealet, og det foreligger nå en bindende avtale med urbanisasjonen omkring hvilke gebyrer vi skal 

betale for å ha bord ute. 

Med dette håper vi at det blir et bedre klima vis a vis urbanisasjonen. 

Samarbeidsavtalen med vår nabo Ciber Internet vedrørende bytte om å bruke hverandres deler av uteplassen 

fungerer etter intensjonen, og vi har ingen konflikter med de øvrige brukerne av utearealet.  

 

Web-side. 

Klubbens hjemmeside er en bærebjelke i informasjonsarbeidet ovenfor medlemmene, og fungerer etter 

hensikten. 

 

Våre aktiviteter. 

Styret vil igjen berømme Arrangementskomiteen for et antall vellykte arrangementer, og gratulerer med godt 

arbeid i året som gikk. 

 

De øvrige gruppene gjør en viktig innsats for å gi klubbens medlemmer et allsidig og godt tilbud, og 

ildsjelene som tar på seg ansvaret for aktivitetene fortjener en stor honnør. 

Imidlertid etterlyser klubbens styre en etterlevelse etter paragraf 14 i vedtektene når det gjelder å velge 

styrer i endel grupper. 

 

Styret har også fått tilbakemelding fra både grupper og AK om at det har vært vanskelig å få samtlige 

tillitsvalgte til å delta i arbeidet. 



Dette har ført til at mye av jobbene tidvis har vært utført av et mindretall av de valgte representantene. 

Det synes nødvendig å påpeke at dersom man stiller til valg som tillitsvalgt så må man være innstilt på at det 

krever litt innsats og tid. 

 

Det er også en utfordring at mange av onsdags-turene har vært svært tidlig utsolgt i 2015, slik at flere ikke 

har fått deltatt. 

 

Bank – Økonomi - Avtaler. 

Vi bruker Banco Mare Nostrum og er for det meste fornøyet med servicen, men det foreligger for tiden 

ingen samarbeidsavtale for klubben eller medlemmene da dette viste seg vanskelig for bankens ledelse å få 

aksept for etter at Caja Murcia fusjonerte inn i BMN. 

Det har dog vist seg at det går an å få en grei avtale med banken for klubbens medlemmer på individuell 

basis. 

 

DnkA har fremdeles god økonomi til tross for en del større innkjøp som tak over inngangsparti, 

speakeranlegg etc. samt at vi byttet ut gipsplatene i innertaket med lyddempende plater.  

Klubben donerte i 2015 en sum på 2.100 € til Røde Kors, Aracelia og Caritas til deres hjelpe-arbeide og 

styret vil foreslå donasjoner også i 2016, men på en noe annen måte enn tidligere. 

  

Klubben har tidligere fremforhandlet en avtale med GranNet for installasjon og leveranse av internett – TV 

og telefon både via kabel og via antenne, pluss noen fordeler ved å bruke dem som leverandør av mobilnett. 

Tilbakemelding fra brukerne er stort sett positive, særlig for de som får signalene via fiberkabel 

 

Status quo og fremtidsvyer. 

Styret satte på våren 2015 ned et utvalg som skulle se på fremtidig drift og organisasjon av klubben. 

Dette utvalget har levert sin innstilling til styret, og her er det momenter som må tas tak i. 

Vi må se nærmere på disse og en del andre ting som kan gjøre styrearbeidet og annen frivillig innsats mer 

attraktivt og tidsmessig overkommelig, særlig for at det skal være stimulerende for nye medlemmer å bidra 

til fellesskapet. 

Det er og har vært mye «Tordenskjolds soldater», og vi trenger nye krefter.  

 

Det er forøvrig forstemmende å oppleve at grupper og enkeltpersoners press, trusler og offentlig utskjelling 

gjør arbeidet i styret ekstra tidkrevende og i enkelte tilfeller svært utrivelig. 

Det har til og med vært et tilfelle der en samling av medlemmer har stilt direkte ultimatum overfor styret, og 

det lar seg ikke nekte at det var svært fristende å nekte å bøye av. 

I dette tilfellet valgte styret dog å bøye seg for presset for å unngå økte motsetninger innen medlemsmassen.  

 

Imidlertid ser styret at klubben har klare utfordringer når det gjelder geografisk utstrekning m.h.t. det å ha et 

likeverdig tilbud til alle medlemmene og også det å kunne ha forventning til frivillig innsats fra en samlet 

medlemsmasse. 

 

Styret vil til slutt takke alle tillitsvalgte for arbeidet i året som gikk, og ønske nye krefter lykke til med å 

utvikle klubben videre. 

 

 

Santa Pola  29.januar 2016 

Styret i DNKA 

 

          Jan Georg Lindhagen (sign.)      Edith Dolmen Gilje(sign.)          Reidar Erling Eriksen(sign.)   

            Bjørn-Sverre Jacobsen(sign.)        Knut Sæterøy(sign.)  


