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REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 23. SEPTEMBER 2013.

Tilstede på møtet var:

- Christian Christiansen

- Kurt Elmgren
- Bjørn-Sverre Jakobsen

- Svein Jensen
- Jan Lindhagen

- Magne Pedersen

- Gro Sandnes
- Kjell Arild Vaage

Følgende saker ble behandlet på styremøtet:

Referat fra siste styremøte.

Christian gjennomgikk referatet fra siste styremøte. Dette ble godkjent uten merknader.

Sommeren 2013.09.29.

Arrangementet 17. mai i år, var meget vellykket. Klubbens naboer stilte velvillig plass til disposisjon for
feiringsglade nordmenn – enten de var medlemmer eller ikke. Arrangementet kostet selvsagt en del, og

styrets anbefaling er at vi for neste år må vurdere å ta inngangspenger. Eventuelt overskudd kan tilflyte
Hjelpegruppa.

Svein refererte til inspeksjonen vi hadde fra Mattilsynet i Elche før sommerferien. Klubben har ikke

godkjenning for drift av kafeen, en prosess som vil bli igangsatt i løpet av september d.å.

Web siden.

Gro vil ta kontakt med Tom Jacobsen om status og utvikling av klubbens Web side. Sammen med Bjørn-
Sverre vil gro avholde et møte med Tom Jacobsen i nær fremtid. Forholdet rundt Face Book siden skal
avklares.

Klubbens åpningstider og bemanning. Hva gjør vi.

Det er fortsatt et stort problem å få medlemmene til å ta på seg oppgaven med å betjene kafeen. Svein vil
derfor undersøke flere muligheter for å sette ut denne jobben til kvalifisert personell eller firma. Andre i styret

mente vi måtte gjøre flere fremstøt for å få tak i frivillige medlemmer til dette arbeidet.

Medlemsmøte høsten 2013.

Medlemsmøte ble vedtatt avholdt 7. oktober kl 1200 i klubblokalet. Oppslag uten agenda slås opp nå, og

agenda tilføyes etter neste styremøte.

Styremøter og aktiviteter høsten 2013.

Neste styremøte avholdes mandag, 30. september kl 10:00 i klubblokalet.

Eventuelt.

En vinbonde i området ønsker å presentere sine produkter i klubblokalet, og styret vil komme tilbake

til dette i nær fremtid.

Stiftelsesdokumentet for klubben sendes i disse dager til godkjent translatør for oversettelse til

norsk.

Svein refererte to skriv fra Øystein Flemmos. Hovedinnholdet i disse brevene hører hjemme som sak
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på kommende Generalforsamling.

Den geografiske spredningen av klubbens medlemmer ble diskutert. I dag strekker den seg til og

med Guardamar, og det bør vurderes om en slik stor spredning er praktisk og formålstjenlig

På bussturer og arrangementer har den prosentvis medlemsmasse ikke blitt fordelt på La Marina og
Gran Alacant. Magne og Bjørn-Sverre vil bringe frem tallene som skal legges til grunn for fremtidig

fordeling av plasser mellom disse to stedene.

Før møtet startet, holdt Liv Tyldum en fyldig og gripende orientering om Hjelpegruppens arbeide og erfaring så langt.

Erfaringen viser at behovet for hjelp er enormt, og at klubbens medlemmer viser stor vilje til å hjelpe.

Styret bevilget støtte til innkjøp av samlekasser, begrenset oppad til € 100,-. Videre vil Liv sørge for at innsamlingsbøsse
(penger) blir utplassert i klubblokalet.

　

Gran Alacant, 23. september 2013.

　

Bjørn-Sverre Jakobsen

Sekretær


