
 
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA –  12. MARS 2015. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Bjørn-Sverre Jakobsen 

- Jan Lindhagen 

- Edith D. Gilje 

- Knut Sæterøy 

- Aase Villanger Nilsen 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Innkalling og møtereferat 

Aase V. Nilsen innkalles til alle styremøter. For øvrig ingen kommentarer. 

2. Dokumenter til Valencia 

Alle dokumenter er ferdigstilt og blir oversendt til Valencia neste uke. 

3. Legal representant og donasjoner. 

Det er foreslått å skifte legal representant forutsatt at det ikke er noen formelle 

hindringer for dette.  

4. Donasjoner 

Donasjonene blir som vedtatt på genfors. 

Styreleder samt 2 representanter oppsøker mottaker av donasjon og overleverer 
disse. 

5. Strategiplan 

Det foreslåes at Knut Sæterøy, Edith D. Gilje og Tore Mildestvedt blir representanter i 

en strategigruppe som skal strukturere klubbens virkeområde og foreslå hva som skal 

være DNKA`s kjernevirksomhet. 

 

Vedtak: Etablering av denne strategigruppen vedtaes. 

 

6. Kafedriften 

Edith får utlevert nøkler til klubblokalet slik at evt. klubbmedlemmer i La Marina får 

adgang og kan betjene kafeen. 

Merknad 



 
Klubben har vært stengt flere fredag- og lørdagskvelder p.g.a. manglende betjening. 

Styret oppfordrer medlemmene til å melde seg på «kafekurs» slik at kafeen kan holde 

åpen alle dager og kvelder til beste for alle våre medlemmer. 

7. Evt. 

AK sitt program for de neste aktiviteter og høsten langtur ble gjennomgått og 

følgende kommenteres: 

 Høstens langtur blir til Cordoba (2 netter) og Malaga (1 natt). Det blir et depositum. 

 Manekengoppvisning f.k. lørdag. 

 Dansefest 22. april på Pola Mar i Santa Pola. Påmelding fra den 8. april. 

 Røykefritt lokale. 

I generalforsamling i DNKA den 27.02.2009 avholdt på La Marina, ble det stemt over 

følgende forslag fra medlem nr 200: «Klubblokalet skal være røykfritt».  

Dette forslaget ble vedtatt med 98 stemmer for, 58 mot og 4 blanke stemmer. 

Dermed har vi et gyldig vedtak fra en generalforsamling til å forby røyking i 

klubbens lokaler. Dette vedtaket kunngjøres på vår hjemmeside og på klubbens 

oppslagstavler. 

 

 Klubb Nordico . 

De disponerer et lokale i La Marina. Vi ønsker å etablere kontakt med sikte på å 

eventuelt å dele lokaler i La Marina og evt. bidra litt med husleien slik at DNKA får et 

samlingspunkt der. 

 Gjerde og Biljardbord. 

Knut og Reidar forhandler med vår nabo med sikte på en minnelig ordning slik at 

DNKA kan drive med sin virksomhet uforstyrret av gjerde/biljardbord  i perioden 1. 

september til 1. mai. 

8. Neste styremøte. 

Neste styremøte blir avviklet i klubblokalet 19. mars 2015, kl 1430. 

Arenales, 12. mars  2015. 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 


