
 
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA – 26. september  2016. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Magne Pedersen  

- Jørgen Jørgensen Dahl 

- Paul S. Iversen 

 - Bjørn S. Jakobsen 

- Edith D. Gilje 

- Rolf Solheim 

- Tore Mildestveit 

- Ellen Sæterøy er i Norge 

- Henrik Thrana er Norge 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Referat fra forrige styremøte. 

Ingen kommentarer. 

 

2. Sommerens hendelser. 

Rolf har i sommer nedlagt mye arbeid med å få betalt et saksbehandlingsgebyr til motpartens 

advokat, men til slutt lyktes han og fikk betalt regningen på ca 300 euro. Styret takker ham for en 

flott jobb 

 

3. Engasjement av Aila/Mario 

Aila/Mario Bareda kontaktes for reengasjering. 

. 

4. Prisøkning Web-sider. 

Ny pris for Web-master er 45 euro pr mnd. 

 

5. Medlemsmøte 

Neste medlemsmøte blir mandag 17. oktober klokken 1200 i klubblokalet. 

Styremedlemmer/varamedlemmer møter en time før. 

 

6. Avishenting 

Alle aviser kommer nå til Unide på  fredager. Bjørn-Sverre henter avisene og bringer dem til klubben 

fram til 26. november d.å. 

 

7. Komplett medlemsliste (betalte). 

Denne må skrives ut og legges i «skranken» senest til neste klubbdag. 

Ansvarlig Edith. 

 

8. Oppdatert tilstede-/fraværsliste. 

Reidar samler inn nødvendige data og sender ut en revidert liste til alle styremedlemmene. 

 

 



 
9. TV i klubben 

Enkelte fotballentusiaster vil ha TV i klubben for å følge med på de store ligaene, Champions leque 

etc. 

Hvis klubben får større lokaler, kan det være aktuelt med et «TV-rom» e.l., men ikke slik situasjonen 

er nå med et stort rom. 

 

10. Evt. 

 

o Sommeråpent 

 

Skal klubben være åpen om sommeren?? På denne tiden er det mest ikke medlemmer som er her. I 

tillegg vil det være problemer med å skaffe nok medlemmer til å betjene klubben. Konklusjonen er 

derfor at klubben som vanlig stenger rundt 17. mai og åpner igjen ca 15. september. Imidlertid kan et 

medlem som har nøkler til klubben, holde åpent hvis han føler for dette. 

 

 

o Golfgruppe 

Det er foreløpig ikke aktuelt å starte noen golfgruppe i DNKA selv om mange medlemmer ønsker 

dette. Noen alternative tilbud til golfentusiastene, bør utredes nærmere. 

 

o Hjertestarter 

Magne og Rolf sjekker ut dette. 

 

o Klubbens logo 
Stiftelsesåret 1999 er falt ut på de siste versjonene av logoen. Dette er en del av den offisielle og 

godkjente logoen og skal derfor være med på alle versjoner av vår logo. 

 

o AK 

Tore orienterte om høstens tur. Det er forhåndsbestilt 30 hotellrom og en buss som tar 60 personer. 

Etter påmelding neste torsdag, bestilles og betales det inn forskudd til denne turen. 

La Marina arrangerer sin egen påmelding og melder dette inn til Tore. 

 

o 17. mai 

På siste arrangement, var det mange ikke medlemmer som benyttet seg av tilbudet med gratis kaffe 

og kaker. På neste 17. mai må ikke medlemmer betale for seg. 

 

o Valgkomite 

Valgkomiteen må starte forarbeidet til generalforsamlingen 2017, umiddelbart. 

 

 

Neste styremøte mandag 24.. oktober 2016 klokken 14:30 i klubbens lokale. 

  

Arenales, 27. september 2016 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 


