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REFERAT FRA DEN NORSKE KLUBBEN ALACANTS 

GENERALFORSAMLING – 26. FEBRUAR 2014. 

 

Generalforsamlingen ble gjennomført i henhold saksliste som ble fremlagt for medlemmene 

5. februar 2014. Inklusive fullmakter, deltok 105 stemmeberettigede på 

generalforsamlingen. 

1. Åpning. 

Svein Jensen åpnet Generalforsamlingen kl 1700. Her ble det konstatert at 

generalforsamlingen ikke var besluttningsdyktig. Etter loven her i Spania, ble det 

foretatt ny innkalling, med oppmøte kl 1730. 

 

2. Konstituering. 

Svein Jensen ledet konstitueringen. 

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

4. Valg av møteleder. 

Christian Christiansen ble av styret foreslått som møteleder, og ble enstemmig valgt. 

 

5. Valg av to referenter. 

Bjørn-Sverre Jakobsen og Liv Tyldum ble av styret foreslått som referenter, og ble 

enstemmig valgt. 

 

6. Valg av tellekorps, tre personer. 

Steinar Aleksandersen, Paul Iversen og Magne Pedersen ble av styret foreslått til 

tellekorps, og ble enstemmig valgt. 

 

7. Valg av to protokollunderskrivere. 

Gudveig Andreassen og Gunnar Halvorsen ble av styret foreslått for å underskrive 

protokollen, og ble enstemmig valgt. 

 

8. Styrets årsberetning. 

Svein Jensen leste styrets årsberetning, som ble tatt til etterretning.  

 

9. Arrangementskomiteens årsberetning. 

Magne Pedersen leste AKs årsberetning. Gudveig Rekdal ga AK rosende ord for det 

arbeidet de har gjort i året som har gått. Årsberetningen ble tatt til etterretning. 
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10. Andre årsberetninger. 

a. Gunnar Halvorsen leste årsberetningen fra Bridgegruppen, som ble tatt til 

etterretning. 

b. Torbjørn Heggernes leste årsberetningen fra Golfgruppa, som ble tatt til 

etterretning. 

c. Liv Tyldum leste årsberetningen fra Hjelpegruppa. Gudveig Rekdal roste gruppen 

for det flotte arbeidet de utfører for trengende i vårt nærområde. Årsberetningen 

ble tatt til etterretning. 

 

11. Revidert regnskap. 

Budsjettall for 2013 ble etterlyst, og det ble spurt om hva vouchere er. Jan Lindhagen 

forklarte hva dette siste var, og begrunnet mangelen på budsjettall med at 

regnskapet i mars ble lagt inn på et nytt regnskapssystem. Budsjettallene falt ut i 

denne forbindelse. Det ble ellers uttrykt tilfredshet med et meget oversiktlig og lett 

forståelig regnskap. Generalforsamlingen godkjente regnskapet. 

 

12. Forslag fra styret. 

Forslag nr. 1. 

Styrets forslag om å bevilge Euro 2.100 med en tredjedel til hver av organisasjonene 

Cruz Roja, Caritas og Aracelia ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. 

Forslaget om en annen fordeling ble trukket av forslagsstilleren. 

 

Forslag nr. 2. 

Styrets forslag om oppgradering av klubblokalet, ble diskutert, og det fremkom 

bemerkninger både om konkrete planer, budsjett, og beløpets størrelse. Frode 

Fjellanger fremsatte et konkret forslag om å øke beløpet til Euro 10.000. Dette 

forslaget ble vedtatt med 63 stemmer av Generalforsamlingen. 

 

Forslag nr. 3. 

Etter en periode med sterk vekst i medlemsmassen ønsker styret å sette mere fokus 

på krav og tilgjengelighet i det å betjene medlemmene i klubblokalet. Dette mener 

styret betinger fast betjening i åpningstiden. og at kontingenten som en følge av 

dette må økes. Styret foreslår en økning til 25 euro pr. medlem pr år. 

Det ble en livlig diskusjon om dette blant medlemmene, og flere momenter som 

flytting av markedet, åpningstider, sesong for åpent lokale osv. ble brakt på banen. 

Styrets forslag om å øke kontingenten til 25 euro falt mot 57 stemmer, og forslaget 

om å holde kontingenten uforandret, falt mot 84 stemmer. 

Halvor Bjørnebyes forslag om å øke kontingenten til 20 euro ble derved godkjent. 
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Forslag nr. 4. 

Styrets fremmet forslag om vedtektsendringer. Dette forslaget ble møtt med forslag 

fra Paul Pedersen om å oppnevne en komite for å gjennomgå vedtektene opp mot 

gjeldende stiftelsesdokumenter. Styrets forslag ble trukket, og Paul Pedersens forslag 

ble vedtatt av generalforsamlingen.  

 

13. Budsjettforslag. 

Det ble fremført en del merknader til budsjettet. Blant annet postene «disponibelt 

overskudd» og beløpet for «strøm og gass». Jan Lindhagen sier han er klar over at 

posten om overskudd kan være misvisende, men at det er balanse i budsjettet. 

Beløpet for strøm og gass gjenspeiler et ønske om å kutte noe på forbruket. 

Budsjettforslaget ble vedtatt mot fire stemmer. 

 

14. Valg. 

Valgkomiteen la frem et komplett forslag til nye tillitspersoner, og hele forslaget ble 

valgt med applaus. Etter valget ser listen slik ut: 

 

Styret: 

Leder    Svein Jensen   (ikke på valg) 

Kasserer   Jan Lindhagen   (gjenvalg) 

Sekretær   Bjørn-Sverre Jakobsen (ikke på valg) 

Styremedlem   Gro Sandnes   (gjenvalg) 

Styremedlem   Kjell Arild Vaage  (nyvalg) 

 

Varamedlemmer 

1 år: 

    Kjell Pedersen   (gjenvalg) 

    Liv Tyldum   (nyvalg) 

    Reidar Eriksen   (nyvalg) 

Brekne var i forslaget nevnt som en fjerde person, men da kun skal være tre 

varamedlemmer, bortfaller han i valget.     

Revisorer: 

    Gudveig Andreassen  (nyvalg) 

    Gunnar Mortensen  (gjenvalg) 

    Bengt Andersson  (gjenvalg) 

 

Offentlig representant: 

    Mario Barreda   (ikke på valg) 

 

 

 



4 
 

AK: 

    Roy Arne Strøm  (gjenvalg) 

    Halvor Bjørnebye  (gjenvalg) 

    Berit Istad   (gjenvalg) 

    Tore Mildestvedt  (gjenvalg) 

    Arild Edvardsen  (nyvalg) 

    Aase Villanger Nilsen  (nyvalg) 

    Reidar Hjelteig  (nyvalg) 

    Per Lissner   (nyvalg) 

 

Valgkomite: 

    Gunnar Mortensen  (gjenvalg) 

    Eigil Arntun   (nyvalg) 

    Bengt Andersson (vara) (nyvalg) 

 

Representant i La Marina: 

    Rolf Solheim   (gjenvalg) 

Det var foreslått tre personer i tillegg for å dele på dette vervet, men de tre trakk seg 

fra valget. 

 

Avsluttning. 

Svein Jensen avsluttet generalforsamlinhgen kl 1925, og takket for tilliten styret ble 

vist og de fremmøtte for et konstruktivt møte. 

 

 

 

 

Gunnar Halvorsen     Gudveig Andreassen 

Protokollunderskriver    Protokollunderskriver 

 

 

Bjørn-Sverre Jakobsen    Liv Tyldum 

Referent      Referent 


