
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 1. mars  2017. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Magne Pedersen  

- Jørgen Jørgensen Dahl 

 - Ellen Sæterøy 

 - Aase V. Nielsen 

 - Rolf Solheim 

 

Bjørn S. Jakobsen er syk, Henrik Thrana er i Norge og Paul Iversen møtte ikke. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Referat fra forrige styremøte. 

Ingen kommentarer. 

 

2. Sierra Mar-saken. 

 

Dette er en sak som har vært på agendaen til flere styrer i de siste årene. Nå viser det seg at det 

eksisterer en undertegnet avtale med urbanisasjonen om urbanisasjonsavgift,  samt vakthold om 

sommeren. Urbanisasjonsavgiften er justert fra 2013. 

Ny avtale om bordavgift blir utarbeidet mellom urbanisasjonen og DNKA for bruk i perioden 

oktober – april. 

Når vi gjør opp vaktholdkrav, slipper vi å betale for sommervakthold fra og med 2017. 

Summen av alt dette blir ca 5800 euro. 

. 

 

3. Generalforsamlingen 

Agendaen til generalforsamlingen ble gjennomgått og følgende bemerkes: 

 Pr dato er det ca. 90 påmeldte til møtet. 

 Christian Christiansen foreslåes som møteleder. 

 Innen tidsfristen er det kommet inn kun et forslag til generalforsamlingen. Et forslag kom inn 

etter at fristen var gått ut. 

 Forslaget som er kommet inn går ut på å øke medlemsavgiften fra 20 euro til 25 euro slik at 

økningen med 5 euro gis til hjelpegruppa. 

 Styret mener at dagens nivå på medlemsavgiften er høy nok og på samme nivå som de andre 

klubbene i vårt område. Bidrag til hjelpegruppa kan løses på andre måter og det er allerede 

flere forslag under vurdering. 

 

4. Evt. 

 

 Et forslag om å «passord beskytte» våre møtereferater på vår hjemmeside, avvises av styret 

fordi alle våre møtereferater er offentlige dokumenter som skal være tilgjengelige for alle. 



 
 

 Rullestol på bussturer vurderes nærmere. Vi undersøker bl.a. om Baile kan stille med 

rullestoler på bussturene etc. 

 

Bjørn Sverre slutter i styret etter generalforsamlingen. Magne overtar ajourføring og 

utlevering av vouchere med litt bistand av Reidar. 

 

 

Neste møte mandag 6. mars klokken 1500 i klubblokalet. Dette blir et konstituerende styremøte med 

det nye styret som deltakere. 

 

 

 

 Arenales, 1. mars 2017 

 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 

 


