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DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA 
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

I henhold til klubbens vedtekter, artikkel 12, innkalles med dette til ordinær 
generalforsamling. 

 

Mandag 15. mars kl. 17.00 i Casa Cultura, Alfaz del Pi 
 

Dersom forsamlingen ikke er beslutningsdyktig på nevnte tidspunkt, (se art. 14 i klubbens vedtekter) 
foretas med denne innkalling nr. 2, slik at generalforsamlingen kan gjennomføres som angitt, men 
med 30 min. seneres start. 
De fremmøtte stemmeberettigede medlemmer vil da utgjøre fullt beslutningsdyktig forsamling.  
Adgang til generalforsamlingen og stemmerett har de medlemmer som har betalt full kontingent for 
år 2010. Hvert medlem har 1 – en – stemme og kan i tillegg avgi stemme etter godkjent fullmakt fra 
et fraværende stemmeberettiget medlem, ved bruk av fullmaktsskjema. (Se art. 14 i vedtektene) 
 
Saksliste: 
 

1. Åpning. 
2. Konstituering. Etter vedtektenes artikkel 13 er styreleder møteleder. Sekretær er 

referent. Det ønskes valgt en medreferent. 
3. Styrets årsberetning for 2009 
4. Regnskap og revisjonsberetning. 
5. Fastsettelse av kontingent for år 2011. 
6. Styrets forslag til budsjett for år 2010. 
7. Valg. 
8. Forslag fra medlemmer og styret. 

 
 
 
Alfaz del Pi, 11. Januar 2010. 
 
 
Bjørg Svedbergh 
Styreleder   
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Sak 3. styrets årsberetning for 2009 
 

Antall medlemmer ved årets utgang 765 helårs medlemmer, 65 med 3 måneders medlemskap og 33 
besøkendemedlemskap. 
Styret hadde etter generalforsamlingen 2009 følgende sammensetning. 
 

Bjørg Svedbergh,   leder 
Tove Nilsen,    nestleder 
Liv Storeide,    sekretær 
Cecilie Krohn-Holm Vosschmidt  styremedlem 
Astrid Larsgaard,   styremedlem 
Marit Gjelsten,    styremedlem 
Angelica Majos,    styremedlem 
John Sira    varamedlem 
Oddvar Dale    varamedlem  
 

Sekretariatet et åpent fra 1. september til 31. mai mellom kl. 10.00 og kl. 14.00 
Hver onsdag er klubben åpen for medlemmer frem til kl 21.00. 
 

Klubbens ansatte kontormedarbeider er Anne-Elisabeth Nesset. 
 

Styremedlemmene og andre klubbmedlemmer har daglig vakt på indre og ytre kontor for å betjene 
de som besøker klubben, og formidle opplysninger. Det er utarbeidet en informasjonsmappe som er 
tilgjengelig for alle. Nye medlemmer blir tildelt en informasjonskonvolutt.  
 

Styret har i år 2009 holdt 13 møter og klubbens arbeid er fordelt mellom styremedlemmene. Etter 
valget i mars 2009 ble ansvarsområdene fordelt som følger: 
 

Kontakt Alfaz kommune: Bjørg Svedbergh 
Arrangementer/fester:  Astrid Larsgaard, Aud Yngva Aasen, Marit Gjelsten. 
Dataansvarlig:   Anne-Elisabeth Nesset. 
Bibliotek:   Tove Nilsen 
Vaktlister:   Tove Nilsen, Liv Storeide 
Reiser:    Liv Storeide, Astrid Larsgaard og Angelica Majos. 
Lotteriansvarlig:  Tove Nilsen, Marit Gjelsten 
Kulturaften:   Frode Pedersen, Bjørg Svedbergh 
Gudstjenester:   Åse Grimstad, Hans Christian Halvorsen 
FIA:    Bjørg Svedbergh, Cecilie Krohn-Holm Vosschmidt 
Ekstern kontakt:  Bjørg Svedbergh 
Redaktør:   Asbjørn Jensen frem til 17. november 2009 
Red.komite: Bjørg Svedbergh, Cecilie Holm-Vosschmidt, Anne-Elisabeth Nesset, 

Bjørn Væthe og Per Moe 
 

Gruppekontakter: 
Samarbeidet med alle gruppene er svært viktig. Foruten det etablerte Samarbeids-forumet er det 
oppnevnt følgende foreløpige kontaktpersoner: 
 

Historiegruppen:  Bjørg Svedbergh 
Sang/musikk:   Liv Storeide 
Filosofi/Ulf:   Cecilie Krohn-Holm Vosschmidt 
Bridge:    John Sira 
Kunstgruppen:   Astrid Larsgaard 
VinoGastro:   Oddvar Dale 
Fotogruppen:   Bjørg Svedbergh 
Hørselsgruppen:  Cecilie Krohn-Holm Vosschmidt 
Costatrimmen:   Oddvar Dale, Liv Storeide 
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Lokaliseringsutvalget: Bjørg Svedbergh, Astrid Larsgaard, Hans Petter Hansen, Grethe 
Hollingen  fra Costatrimmen, Gunnar Lund fra VinoGastro, og Bridge 
Svein Helge Nilsen.     

  

Lokalene. 
Vi viser til tidligere styrers årsberetninger når det gjelder lokalsakens utvikling gjennom tiden. Etter 
generalforsamlingen i 2009 ble det opprettet et lokaliseringsutvalg bestående av en representant fra 
medlemmene, en fra Costatrimmen, en fra Vinogastro, en fra Bridgen og to fra styret. Utvalget har 
gjennomgått innkomne tips og anbefalinger, samt befart, vurdert mer enn førti prospekter i perioden 

frem til nå. De mest aktuelle løsningene ble framstilt i ¿Qué Pasa? nr 5/09 1.oktober 2009. I 
november 2009 var det møte med Bacaja/Habitats representant og vi ble der oppfordret til å sende 
et kjøpstilbud. 17.november 2009 sendte vi et slikt og pr. dags dato, tross nytt møte og purringer ikke 
mottatt svar på vårt tilbud. 
 

Den til nå mest interessante løsningen er som tidligere nevnt: Signalene fra Alfaz del Pi kommune om 
at de har en tomt som de ønsker å øremerke til vårt formål, slik at vi kan få bygget vårt eget hus 
sentralt i Alfaz. Som følge av at klubben ikke har vært registrert i Alfaz del Pi kommune har 
kommunens søknad til Valencia tatt lenger tid en forventet. Nå er registreringen brakt i orden, og 
saken er i Valencia til behandling og godkjenning. 
 

Samarbeidsutvalget. 

Det er nå 15 grupper tilsluttet klubben. Samarbeidsutvalget har avholdt 1 møte for gjensidig 
informasjon og koordinering. Det er ønskelig at gruppene stiller med klubbverter, og at de 
deltar i komiteer og utvalg. Gruppene benytter lokalene flittig, og bidrar derved til 
økonomien i klubben. Vi oppfordrer gruppene til å benytte klubbens hjemmeside til 
informasjon om aktiviteter. 
 

Arrangementer. 
Det ble arrangert 7 klubblunsjer hvorav julelunsjen ble holdt i klubbens lokaler med meget 
godt fremmøte, det ser ut til at det er meget populært å være i eget hjem. Med god mat 
fra ”Thomas” både til lunsj og på juleaften ser dette ut til å bli en god tradisjon og sammen 
med 2 juledags gløgg og pepperkaker har klubben fått 3 gode tradisjoner. Så kom den store 
dagen da hele Alfaz del Pi sto på hodet.  17 mai med 2 statsministere på besøk. 
 Statsminister Jens Stoltenberg med frue, Statssekretær Jan Erik Larsen, Ambassadør Per 
Ludvig Magnus, Generalkonsul Eva Rygh, Konsul Jan Arild Nilsen med frue, ordfører Vicente 
Arques Cortes  med frue og viseordfører Genoveva Tent Musarella deltok ved  vår 
festmiddag på Hotel Albir Playa et meget vellykket arrangement, som vi med stolthet kan se 
tilbake på. Kveldens festtaler var statsminister Jens Stoltenberg. Takk for maten talen ble, i 
år som i fjor, holdt av vår kjære banksjef i Bancaja her i Alfaz del Pi, Juan Ramón Agullo 
Molla, på norsk, til stor overraskelse for våre norske gjester. Det er avholdt 2 gudstjenester i 
klubben dette er det mange som setter pris på. Kulturkveldene som arrangeres sammen 
med Sjømannskirken er meget populært. I 2009 har det vært 7 kvelder. Disse møtene gir 
også et økonomisk bidrag til klubben. Det ble arrangert loppemarket på Plazaen med 
pølsesalg som også ga et fint tilskudd til klubbkassa. Det har vært fredags lotteri og 
julelotteri med god inntekt til klubben. Kunstgruppen holdt i år sin salgsmesse i lokalene til 
den gamle butikken. Vi hadde besøk av en danse- og trekkspill gruppe.  Et hyggelig innslag på 
Plazaen. Vi har i år også holdt sommeråpent med bra besøk. Vi har en prøveordning med 
langåpent på onsdager som et tilbud til de som er i jobb. Vi har også fått ny ordning i vår 
kafé, med Marianne som fast ansatt kafévert dette fungerer meget bra. 
 
Reiser. 
Våren 2009 hadde Klubben 2 turer.  
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Den første var en femdagerstur med fly til Mallorca, hvor vi bodde på Hotell Araxa, et lite og 
koselig hotell med gangavstand inn til Palma by. Vi besøkte bl.a. Valldemosa, der 
komponisten Fryderyk Chopin bodde en tid sammen med sin elskerinne forfatteren George 
Sand. En av dagsturene gikk rundt i Mallorcas flotte natur med innlagt besøk på 
perlefabrikken, som lager de berømte Majoricaperlene. Fjerde dag var viet Palmas mektige 
katedral, et kirkebygg som ikke bare fremhever seg som et av de største i Europa, men også 
utmerker seg med dristig innslag av samtidens arkitektur og kunst. Vi hadde også tid på 
egenhånd hvor noen benyttet de få solstreifene vi hadde på Plaza Major, andre besøkte 
Miro-museet og meldte begeistret om stor opplevelse og nye kunnskaper om Miros tid på 
Mallorca. Mallorcas eneste norske guide med spansk autorisasjon, May Murud, lot seg 
overtale av sin venninne Kari til å ”fotfølge”oss på turen. Hun var en opplevelse i seg selv, 
slik hun kunne øse ut kunnskaper om Mallorcas historie, kunst og økonomi. Turleder var Kari 
N Portell og Liv Storeide som hjelper 
Den andre vårturen gikk med tog på 1 klasse til Madrid. Vi var 15 stykker som koste oss i en 
flott by med mange severdigheter. Turen var lagt opp på den måten at alle skulle gjøre og se 
hva de selv ønsket, og det ble godt mottatt. Vi tok turistbussene rundt og fikk se den flotte 
byen og severdighetene. Det ble passet på at ingen ble gående alene og siste kvelden hadde 
vi en felles tapas middag på Plaza Major etter anbefaling fra Kari N Portell. Reiseleder: Astrid 
Larsgaard. 
Høstturen i oktober, gikk til Barcelona i et fantastisk høstvær. Det ble tog denne gangen 
også. Tur med tog ser ut til å være populært og med 1 klasse er det en fantastisk måte og 
komme frem på, og de som reiser sammen blir godt kjent. Denne gangen var det 30 
personer som tok turen som også var på ”egen hånd”. Vi bodde på Hotell Barcelo Sants som 
ligger på toppen av stasjonen og kan trykt anbefales, det var meget sentralt. Vi hadde også 
her møteplass i lobbyen for å forsikre oss om at ingen ble gående alene. De som har vært 
med på disse turene har gitt uttrykk for at dette er måten å være på tur på. De får se det de 
selv har lyst til og de som vil samles for middag om kvelden. Vi hadde denne gangen også 1 
felles middag siste kvelden med nydelig mat på hotellet.  Turleder: Astrid Larsgaard.  
 

Kurs. 
Spanskkurs både for nybegynnere og viderekommende har blitt et fast innslag i klubbens 
kursvirksomhet, i år som i fjor. Statens Vegvesen har også i år gjennomført oppfriskningskurs 
for bilførere over 65 år i vår- og høsthalvåret. Kursene har gått over fire ettermiddager i 
klubbens lokaler. 
I tillegg har det i løpet av høsten vært avholdt et meget vellykket matkurs, og hver fredag 
kveld har vi et populært malekurs. 
 

Biblioteket. 
Vi har også i år fått mange bøker fra klubbmedlemmer. I tillegg kommer nyinnkjøpte bøker for € 338 

Disse er innkjøpt etter ønske fra klubbmedlemmer. Det er nødvendig å skifte ut enkelte 
bøker for å få plass til nye, og da selger vi disse for € 1 pr. stk. dette salget innbrakte i fjor 
€273. Utlånet var på 1376 bøker. Det er noe mindre enn foregående år. Etter 
omorganiseringen i lokalene har vi fått flere bokhyller og dermed plass til flere bøker. 
 
DIA,Alfas feirer sin internasjonale profil med en egen dag. 
DIA i denne sammenhengen betyr rett og slett: Dia International (de) Alfas (del Pi) og har 
avløst det tidligere FIA. 
Samtidig som Altea hadde sin "Moros y Christianos", ble DIA gjennomført i Alfas (ved 
sportsplassen) søndag den 27. September 2009 fra kl 12.00, til tross for spådommer om at 
”Gota Fria” skulle komme fra morgenen av.   
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Det så utrygt ut om morgenen, med mørke skyer som trakk inn fra havet.  Og det kom noen 
dråper da det hele startet. Det blåste på noen av standene og et par løftet seg i vindkastene. 
Utover dagen ble det mer og mer paraplyvær, men de fleste holdt ut og tok det med et smil, 
helt til arrangementskomiteen fant å avblåse det hele etter bare 2 1/2 time, altså ved 14.30-
tiden. 
 

Mellom teltbodene strømmet glade besøkende av alle nasjonaliteter. De prøvesmakte alt 
det som var stelt i stand. Det var afrikanske retter, Hollandske ostebiter, det var Jansons 
fristelser og Røde Pølser hos Hispano-Nordico, hos Mas Amigos var det bare svensker J.  
Romania serverte sine kjøttretter, Italia hadde pasta i alle fasonger, det hele var for å si det 
kort, et fargerikt ”matfat” på sportsplassen. 
 

Vi (klubben) hadde stand sammen med Sjømannskirken, som stekte vafler og KIWANIS, som 
stekte sveler.  Vi solgte laks-og lefserull, laksecanapé med en dram til, og rosinboller med 
brun ost. I år som i fjor var dette svært populært. Laksen var gitt oss av Opplysningskontoret 
for fisk og sendt fra Norge. Overskuddet av salget gikk til organisasjonen "Emaus". 
 

Det ble delt ut Norgesbrosjyrer skrevet på spansk, som på en flott måte profilerer landet 
vårt. Klubbens utrettelige arrangementskomité sto som sedvanlig bak forberedelsene og 
gjennomføringen. Alle vi medlemmene som besøkte ”vår stand” takker så meget for 
innsatsen! En flott måte å vise hvem vi er. 
 

Informasjon til medlemmene. 
Vårt medlemsblad ¿Qué Pasa? har, på grunn av finanskrisen, gått med underskudd i 2009. 
Det har vært tilbakeholdenhet hos våre annonsører, og styret har besluttet at vi i 2010 skal 
utgi 4 nummer. Disse vil være fyldigere og inneholde informasjon om nærmiljøet og om 
klubbens historie. I tillegg vil vi ha et  innstikk/midtsider i Aktuelt Spania med informasjon og 
aktivitetskalender. Aktuelt Spania kommer ut hver 14. dag . Vår internettside vil hele tiden 
være oppdatert på hva som skjer i klubben, og medlemmene vil bli informert på e. post og 
ved plakater på klubbens oppslagstavle. Vi vil med dette få en høyere frekvens på 
informasjon til medlemmene. 
 

Økonomi. 
Vi viser til egen regnskapsoversikt med kommentarer, men kan kort oppsummere året slik; 
kontingentinntektene er som året før, nytegning kompenserer for medlemsfrafallet. Vi har i 
løpet av året gjennomført fjorårets generalforsamlingsvedtak om individuelt medlemskap. 
Nå har alle medlemmer eget medlemsnummer. Vi oppfordrer alle til å gi oss fullmakt til å 
trekke medlemskontingenten direkte fra konto og vi har installert kortautomat på kontoret. 
Begge deler for å redusere pengehåndtering og for å få færre arbeidsoperasjoner. Resultatet 
for 2009 ble et overskudd på € 898 mot budsjettert € 150. Mest som følge av egen kafédrift. 
Klubbens likviditet er god. Budsjett for 2010 viser en resultatforventning på € 6.250 og vil 
sannsynligvis gi rom for investering i nye stoler. Stolfondet er ved årsslutt € 4.116, opp fra 
fjorårets avsetning på € 1.357. 
 

Sluttbemerkninger. 
Vi har i alle år hatt som ambisjon å styrke klubben som ressurssenter for sosialt samvær, 
støtte, kultur, glede og positive aktiviteter. Gjennom det arbeidet som medlemmene frivillig  
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og ulønnet nedlegger gjennom aktivitetsgruppene, har tilstrømningen både til klubben og 
klubbkafeen utover høsten og vinteren vært stor. Utfordringene fra tidligere år står ved 
årsslutt fortsatt uløst, men vi er sikre på at klubbens medlemmer vil slutte lojalt opp om de 
løsningene vi nå ser konturene av i horisonten. 
 

Alfaz del Pi, 10. februar 2010. 

 

Bjørg Svedbergh      Tove Nilsen  Marit Gjelsten       Liv Storeide 
Leder        Nestleder  Økonomiansvarlig      Styresekretær 
 
 
 
 
Cecililie Krohn-Holm        Angelica   Astrid   John               Oddvar  
Vosschmidt         Majos  Larsgaard Sira              Dahle 
Styremedlem         Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem 
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  Til sak 4.  Regnskap og revisjonsberetning.         

DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA 

                        RESULTATOVERSIKT 2008/2009 M/BUDSJETT 2009/2010  
  

 
 

Resultat 
 

                      Budsjett 

 DRIFTSINNTEKTER             2 008 €             2 009 €  
 

           2 009 €             2 010 €  

 Kontingenter           29 494 €           29 581 €  
 

         30 000 €           32 000 €  

 Loddsalg             3 835 €             3 052 €  
 

           4 000 €             4 000 €  

 Utleie av klubblokaler             4 154 €             3 556 €  
 

           4 000 €             4 000 €  

 Arrangementer             3 249 €             4 952 €  
 

           3 500 €             4 500 €  

 Andre inntekter             3 294 €             4 910 €  
 

           3 300 €             4 000 €  

 Andre bidrag og tilskudd                  -   €             2 378 €                    -   €             2 000 €  

 Sum driftsinntekter           44 026 €           48 429 €             44 800 €           50 500 €  

 DRIFTSKOSTNADER  
      Husleie/felleskostnader           25 210 €           24 046 €  

 
         24 000 €           24 000 €  

 Kontorrekvisita             2 748 €             1 724 €  
 

           2 500 €             2 000 €  

 Kjøp og vedlikehold utstyr               881 €             1 684 €  
 

           1 000 €             1 500 €  

 Telefon/fax             2 831 €             2 381 €  
 

           2 500 €             2 500 €  

 Porto             2 104 €             1 386 €  
 

           2 000 €             1 200 €  

 Vedlikeh. Klubblokaler                 24 €             1 306 €  
 

           1 000 €             1 000 €  

 Renhold av lokaler   -                 25 €  
 

             200 €                  -   €  

 Strøm             3 808 €             3 804 €  
 

           4 000 €             3 200 €  

 Vann                  -   €                  -   €  
 

                -   €                  -   €  

 Avgifter, forsikringer               738 €             1 526 €  
 

           1 000 €             1 500 €  

 Gaver               375 €               439 €  
 

             500 €               400 €  

 Andre utgifter             5 714 €             3 194 €  
 

           5 000 €             2 500 €  

 Lønn sekretær             8 160 €             8 500 €  
 

           8 500 €             9 000 €  

 Sosiale utgifter             3 236 €             3 400 €  
 

           3 400 €             3 300 €  

 Refusjon til styremedl.             1 250 €             1 249 €  
 

           1 250 €             1 250 €  

 Bibliotek               352 €               500 €                 500 €               500 €  

 Sum driftskostnader           57 431 €           55 164 €             57 350 €           53 850 €  

 Resultat før avskrivninger  -        13 404 €  -          6 735€    -        12 550 €  -          3 350 €  

 AVSKRIVNINGER  
      Avskrivning lokaler                  -   €                  -   €  

 
                -   €                  -   €  

 Avskrivning inventar  -          1 342 €  -          1 075€    -          1 300 €  -            900 €  

 Sum Avskrivninger  -          1 342 €  -          1 075€    -          1 300 €  -            900 €  

 FINANSINNTEKT/UTGIFT  
      Renteinntekter/utgifter             8 459 €             6 656 €  

 
           8 000 €             5 000 €  

 Agio/disagio                  -   €                 81 €                    -   €                  -   €  

 Sum finansinnt/utgift             8 459 €             6 737 €               8 000 €             5 000 €  

 EKSTRAORDINÆRE BIDRAG  
      Kafédrift netto                  -   €             4 224 €  

 
                -   €             5 500 €  

 Què Pasa? Netto             6 657 €  -          2 253€               6 000 €                  -   €  

 Sum ekstraordinære bidrag             6 657 €             1 971 €  
 

           6 000 €             5 500 €  

 ÅRSRESULTAT                370 €               898 €                      150 €             6 250 €  
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            DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA  
                                      BALANSE PR. 31/12 - 2009/2008 

 EIENDELER 
    Omløpsmidler:     2009 

  
      2008 

Kassa                 194 €  
  

                  629 €  

Nordea Bank Norge               1 455 €  
  

                1 596 €  

Valencia-banken                    -   €  
  

                  430 €  

Bancaja brukskonto             10 582 €  
  

              48 280 €  

Bancaja plasseringskonto             30 319 €  
  

              10 000 €  

Bancaja kapitalkonto           150 000 €  
  

            215 000 €  

CAM-bank brukskonto               2 157 €  
  

                     -   €  

CAM-bank kapitalkonto           100 000 €  
  

                     -   €  

Depositum Nordic Residencial               2 610 €                      2 610 €  

Sum omløpsmidler           297 317 €                  278 545 €  

Anleggsmidler: 
    Fordringer                 600 €  

  
                1 000 €  

IVA til gode                   78 €  
  

                     -   €  

Inventar               4 294 €                      5 369 €  

Sum anleggsmidler               4 972 €                      6 369 €  

     SUM EIENDELER           302 289 €                  284 914 €  

GJELD OG EGENKAPITAL 
    Gjeld: 
    IVA skyldig                    -   €  

  
                     -   €  

Avgrensninger             37 172 €  
  

              24 786 €  

Stolfond               4 116 €  
  

                1 357 €  

Kontingent forskuddsbetalt               2 030 €                        698 €  

Sum gjeld             43 318 €                    26 841 €  

Egenkapital           258 073 €  
  

            257 702 €  

Periodens over/- underskudd                 898 €                        371 €  

Sum egenkapital           258 971 €                  258 073 €  

     SUM GJELD OG EGENKAPITAL           302 289 €                  284 914 €  

                                         Alfaz del Pi, 31. desember 2009-/10.februar 2010 
 

     Bjørg Svedbergh          Tove Nilsen 
 

Marit Gjelsten   Liv Storeide  

leder                           nestleder 
 

 
økonomiansv.   styresekretær  

     

          Cecilie Krohn-Holm 
 

          
             Vosschmiddt       Angelica Majos       Astrid Larsgaard       John Sira    Oddvar Dahle   

           styremedlem            styremedlem         styremedlem        varamedlem      varamedlem        
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
FOR DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA PR.  31/12-2009 

 

KONTINGENT: Innbetalt kontingent i 2009 er som året før og litt under budsjett. Vi har i 
løpet av året fått mange nye medlemmer, men netto tilvekst er liten. Forhåndsbetalt 
kontingent for 2010 er ført på egen konto i balansen. Skyldig kontingent er ikke tatt med ved 
årsskiftet. 
 

LODDSALG: Loddsalget i 2009 er lavere enn året før og under budsjett. Årsaken ligger i at 
loddsalget kom sent i gang på våren. Utlodninger på lunsjer og andre arrangementer er 
fortsatt viktig for klubbens økonomiske resultat. 
 

UTLEIE AV KLUBBLOKALER: Utleie av lokalene ligger noe under fjoråret og budsjett. 
 

ARRANGEMENTER: Høy aktivitet gir resultater, oppslutningen om klubblunsjer og 
kulturkvelder har vært bra gjennom året. Vidar Lønn Arnesen konserten på våren, 17.mai og 
loppemarkedet om høsten ga gode ekstra bidrag til kassen. Loppemarkedet alene ga €841,- 
og 17.mai middagen ga €795,- i netto bidrag. 
 

ANDRE INNTEKTER: Beløpet er vesentlig høyere enn både budsjett og fjoråret. Dette er som 
følge av at Vigdis L’Orsa og Mia Søreide donerte hele bidraget fra de bøkene som 
medlemmene rekvirerte fra klubben. 
 

ANDRE BIDRAG OG TILSKUDD: Dette er bidrag fra Costatrimmen, Vinogastro og La Colina, 
med omtrent identiske beløp. 
 

HUSLEIE/FELLESOMKOSTNINGER: Vi kostnadsfører og betaler iht. leiekontrakt av 02.04.03 
mellom oss og Nordic Residential SL. 
 

KONTORREKVISITA: Forbruket er lavere enn budsjettert og lavere enn fjoråret. 
 

KJØP OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR: Posten inneholder kjøp av nye datamaskiner og 
oppgradert programvare til klubbens administrasjon, som et ledd i forbedringen av 
driftsrutinene. Andre bidrag og tilskudd var delvis øremerket nettopp dette. 
 

TELEFON/FAX: Noe under fjoråret. Vi låner ut telefonen mot betaling. Inntekten kommer på 
konto Andre inntekter. 
 

PORTO: Portoutgiftene er redusert ved at vi nå i større grad bruker e. post og oppfordrer 
medlemmene til å holde seg oppdatert via våre hjemmesider. Samtidig blir all porto relatert 
til medlemsbladet ført som utgift i bladets regnskap og medlemmene er blitt oppfordret til å 
hente bladet i klubben. 
 

VEDLIKEHOLD KLUBBLOKALER: Dette er materialer til flere bokhyller, rørlegger til VVS og 
elektriker til lys etc., samt materiell i forbindelse med ”Nytt kjøremønster” i klubben. En 
kuriositet er jo utgiftene til pianostemmeren på €75,-, noe som høyst nødvendig. 
 

RENHOLD AV KLUBBLOKALER: Renholdet er en del av Klubbkafé driften. 
 

STRØM: Vi betaler nå strøm etter faktura fra Iberdrola. 
 

VANN: Betaling for vann ligger i husleie/felleskostnader. 
 

AVGIFTER OG FORSIKRINGER: Består av AXA forsikring og bot fra mattilsynet. 
 

GAVER: Blomster til jubilerende medlemmer, foreninger, forbindelser etc. Noe høyere enn i 
fjor, på grunn av flere jubileer. 
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ANDRE UTGIFTER: Posten består av, aviser til klubben, Gestoria tjenester, oversettelser og 
trykking av årsmeldingen for 2009. 
 

LØNNINGER OG SOSIALE UTGIFTER: Dekker utgifter til sekretær. Kafédriften har eget 
regnskap, se nedenfor. 
 

KOMPENSASJON TIL STYREMEDLEMMER: Dette er en avsetning som skal godkjennes av 
årsmøtet for utbetaling etter årsmøtet. Samme beløp hvert år. 
 

NYE BØKER: Vi fornyer og utvider fortsatt vårt bibliotektilbud til medlemmene. 
 

AVSKRIVNINGER: For inventar er det benyttet en saldoavskrivningssats på 20 %.   
 

FINANSINNTEKT/UTGIFT: Finansnettoen er vesentlig lavere enn tidligere år og budsjett, noe 
som i sin helhet skyldes at rentesatsen for innskudd har vært fallende gjennom året. 
 

EKSTRAORDINÆRE BIDRAG: 
KAFEDRIFT: Klubbens kafé føres som eget regnskap, med innkjøp, lønn og andre 
omkostninger direkte relatert til kafédriften og resultatet vises som netto bidrag/belastning. 
 

QUÉ PASA?: Klubbens blad har i år gitt et underskudd. Sponsorinntektene er, som følge av 
annonsørenes økonomiske situasjon, lavere enn i fjor og produksjonen er blitt noe dyrere. 
Qué Pasa? Inngår sammen med våre andre informasjonsaktiviteter, hjemmesider m.m. i et 
eget regnskap og resultatet vises som netto bidrag/belastning. 
 

BALANSEN:  
Omløpsmidler.  
Omløpsmidlene består i sin helhet av innskudd i banker. Salgssummen for de gamle lokalene 
er plassert på to høyrentekonti, i to forskjellige banker pga at det kun er statssikring for inntil 
100.000,- i bankinnskudd dersom banken skulle gå konkurs. Det vurderes å opprette 
ytterligere en innskuddsforbindelse med en tredje bank 
 

Gjeld/egenkapital. 
Avgrensninger. Avgrensninger er avsetninger gjort hvert år siden 2006 for latent 
skatteansvar ved salg av eiendom, mulig restanse ved avregninger av fellesomkostninger og 
vedtaket om å ha forsiktig forretningsførsel iht. leieavtalen av 02.04.03. 
 

Stolfond. Det er i balansen pr 31/12-09 avsatt et Stolfond € 4.116,-. Pengene kommer fra en 
donasjon fra VinoGastro på 1000 euro i 2008, og sommerkafé inntekter ved at 
styremedlemmer og andre frivillig drev kafeen gjennom sommeren både i 2008 og 2009. På 
klubbens julegløgg 2.juledag ga medlemmene spontant nesten € 200,- til fondet. Fondet er 
korrigert iht. generalforsamlingsreferatet i 2009. 
Egenkapitalen endrer seg med periodens over/eller underskudd. 
 

BUDSJETTET FOR 2010:  
Medlemskontingenten speiler nå at det kun er individuelt medlemskap. (800stk x €40,-)  
Ekstraordinære bidrag viser et moderat bidrag fra klubbkafédriften og vi har valgt å sette 
Qué Pasa/informasjonsaktivitetene til null – 0- fordi annonsørsituasjonen er fortsatt usikker. 
Bladets vedtekter understreker også at målsetningen er at all informasjonsproduksjon skal 
være selvbærende, slik at det er ikke noen selvfølge at Qué Pasa? skal gi noe stort bidrag, 
selv om det selvfølgelig ville vært ønskelig. Ellers mener styret at budsjettet for 2010 
reflekterer den planlagte løpende driften av klubben. 
 

Alfaz del Pi, 1. februar 2009, Marit Gjelsten Økonomiansvarlig 
_______________________________________________________________ 
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Til sak 5: Fastsettelse av kontingent for år 2011 
Medlemskontingenten for 2011 foreslås uforandret. 
 

 
 
 
Til sak 6 Styrets forslag til budsjett for år 2010 
Styrets forslag til budsjett for 2010 foreslås vedtatt. 
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Til sak 7: Valg 
a) Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer: Asbjørn J. Jensen, Åge M. Myrvold, Arne 

Nilsen. Da Asbjørn J. Jensen trakk seg som klubbmedlem i perioden, rykket varamedlem Hans 
Svedbergh opp som medlem. 
Arne Nilsen, ikke på valg, Hans Svedbergh, tilbake som varaman for 1 år 
Styret foreslår: Elisabeth Nilsen som nytt valgkomitémedlem, velges for 2 år og  
Harald Berge som andre varaman for 2 år. 

b) Revisorer: 
Lars Senstad, ikke på valg, Inger Vik-Heggland, vararevisor, ikke på valg 
Styret foreslår: Gunnar Blix-Nilsen, velges for 2 år 

c) Redaktørfunksjonen i ¿Qué Pasa?: Som følge av endringene i ¿Qué Pasa?s vedtekter og 
innføringen av et informasjonsråd, vil funksjonen som redaktør ivaretas av klubbens 
styreleder. 

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen. 
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Til sak 8: Forslag fra medlemmer og styret        
 
1.)Revidering av klubbens vedtekter  
Følgende forslag ønskes vedtatt på generalforsamlingen 15. mars 2010 
 
Kapitel II. Foreningens medlemmer, Artikkel 7. Medlemmenes rettigheter. 
 Som medlem har man rett til å: 
a) endres til a) Delta i foreningens aktiviteter, men for å kunne bli valgt til styre, delta på 
generalforsamling, og gi sin stemme ved avstemming, kreves det at medlemmet er fullt 
betalende helårsmedlem og at medlemskontingenten er betalt innen generalforsamlingen. 
For å bli styremedlem må man være myndig og ha alle sine sivile rettigheter i behold, og ikke 
være inhabil iht. gjeldende lovverk. 
 
Artikkel 9. Om å melde seg ut/stryke et medlem. 
Et medlem strykes når:  
b) endres til b) dersom ikke medlemskontingenten betales innen den ordinære 
generalforsamlingen i kontingentåret, settes medlemskapet ”passivt” og medlemskapet 
strykes ved årsslutt samme år. 
 
Kapittel III. Generalforsamlingen. 
Artikkel 13. Innkalling til generalforsamling. (Hel omskrivning er foretatt) 
a) Innkallingen til generalforsamlingen vil kun skje til medlemmer som har vært medlemmer 
i regnskapsåret og som har fornyet sitt helårsmedlemskap til det nye året. Innkallingen vil 
skje via e. post, med oppslag på våre hjemmesider www.dnkcb.com, via post til de som har 
bestilt klubbens medlemsblad via post, eller hentes i klubben. 
b) Fristen for meddelelsen er 4 uker innen generalforsamlingen. Det skal gis klar beskjed om 
dato, tid og sted for generalforsamlingen, samt hva dagsorden inneholder. Med innkallingen 
skal det følge styrets årsberetning med revidert regnskap, revisjonsberetning og 
budsjettforslag. I tillegg skal navn på kandidater som er foreslått til valg med valgkomiteens 
innstilling, og de saker som skal behandles, eventuelt med styrets kommentar.  
c) Innen utgangen av november opplyses medlemmene via klubbens informasjonsorganer så 
som; e. post, med oppslag på våre hjemmesider og via medlemsbladet, om hvilke av 
klubbens tillitsverv som er på valg i kommende periode. Samtidig oppfordres det til å sende 
inn forslag på kandidater. 
d) Navn på kandidater til tillitsverv sendes i lukket konvolutt, stilet til valgkomiteens leder. 
e) Andre saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sekretariatet i 
hende innen utgangen av desember året før. 
f) Generalforsamlingen skal ledes av styreleder og sekretæren. 
g) Ordinær generalforsamling skal behandle følgende… osv. (ingen endring) 
h) Det er sekretærens oppgave..osv… (ingen endring) 
 
Artikkel 14. Avgjørelsens gyldighet. 
a) Generalforsamlingen erklæres… osv.. (ingen endring) 
b) Ved generalforsamlingens møter har hvert fullt innbetalt helårsmedlem én stemme og 
kan i tillegg avgi stemme etter godkjent fullmakt fra ett -1- fraværende fullt innbetalt 
stemmeberettiget helårsmedlem. 
c) Generalforsamlingens oppgaver er følgende: (ingen endringer) 
 

Med vennlig hilsen Hans Svedbergh 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.dnkcb.com/
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2.)Ved avstemming står det at hver kan ha med en fullmakt. Det ønskes at dette endres, og at det 
stemmes over om man skal fortsette med en fullmakt pr. medlem, eller åpne for at hvert medlem 
kan ha flere fullmakter.  
Med hilsen Astrid Larsgaard og Marit Gjelsten 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3) Lokalene 
Forslag til vedtak: ”Styret i Den Norske Klubben Costa Blanca gis fullmakt til å relokalisere 

Den Norske Klubben Costa Blanca i henhold vedtak av denne generalforsamling.” 

 

 

Årsmelding fra gruppene – et resymé 
 

El Coro Cantamos hadde I 2009 til sammen 23 korøvelser og ett korseminar, alle på 
Kirkesenteret i Albir. Pr 31.12.2009 hadde 23 medlemmer betalt kontingent, en del av disse 
er i området på korttidsopphold. Vi har holdt 10 minikonserter bl.a. i CAN (Bærumhjemmet) 
i Altea, Solgården og var med å synge julen inn i Minnekirken. Det ble holdt en konsert i Casa 
Cultura. I Sjømannskirken i Torrevieja hadde vi en konsert sammen med Armonia de 
Noruega. Vår dirigent Kerstin Gandal reiste hjem til Sverige i vår men ny norsk dirigent var på 
plass i høst. Vi har hatt ett fint og spennende år i koret. Korets styreleder i 2009 var Grethe 
Backer, nestleder Irene Romsloe, sekretær Svein Nereng, kasserer Odd Furuseth, 
Notearkivar Sigrid Eriksen, vararepresentanter Ingebjørg Sundsbø Jonassen og Unni Aas. 
Dirigenter Kerstin Gandal og Hilkka Krane. 
 

El Coro Cantamos avholdt sitt årsmøte 25. Januar 2010 i Kirkesenteret i Albir og følgende ble 
valgt: Leder Irene Romsloe, sekretær Svein Nereng, kasserer Steivor Trondsen, Notearkivar 
Sigrid Eriksen, Styrerepresentant Anniken Amundsen, Vararepresentanter Ingebjørg Sundsbø 
Jonassen, Unni Aas, og dirigent Hilkka Krane. 
 

Bridgegruppens styre har bestått av leder; Bjørn Bendigtsen, nestleder; Svein Helge Nilsen, 
sekretær; Målfrid Kjeldstad Berg, kasserer Bodil Ryeng og matr. forvalter Egil Ryeng. 
Det har i perioden vært holdt 4 styremøter, et arbeidsmøte og behandlet 33 styresaker. 
Klubben gikk inn i dataalderen i 2008, men kom ikke særlig videre i 2009. Dette grunnet et 
ferskt styre som ikke har hatt den nødvendige datakompetanse i tillegg til en del utstyrssvikt. 
Styret arbeider for å få dette i gang igjen snarest. Klubbens økonomi er god. Det har vært 
gjennomført kurs for viderekommende både vår og høst. Det var for få påmeldte til at vi 
kunne starte kurs for nybegynnere. Det har vært spilt bridge hver tirsdag og torsdag til 
vanlige tider. Klubbmesterskapet ble i 2009 vunnet av Rolf og Steinar og julecupen av 
Andreas og Arne.  
 

Kunstgruppen Costa Blanca 93 Vi har i år som i fjor hatt en rekke arrangementer. Vi har hatt 
kunstkafé siste torsdagen hver måned som vernissage, med presentasjon av månedens 
kunstner. Ellers har det vært ulike arrangementer og aktiviteter. På medlemsmøtene har vi 
hatt foredrag om kjente spanske kunstnere. Salgsutstillingen ble i år holdt i ”egne” lokaler 
ved klubben. Medlemstallet er stabilt på 64 stk. 
 
Historiegruppen   Årsmelding 2009. Vi er svært fornøyd med lokalene her i La Nucía og at en 
tekniker alltid står til vår disposisjon uten at det koster oss noe. Vi samarbeider svært godt 
med Den norske Klubben og har lagt inn hjemmeside der. Vi klarer oss helt fint uten 
sekretær, kasserer, nestformann eller andre styremedlemmer. Vi fortsetter som i Solfried 
Gjelstens tid.  Vi samlet sammen penger det siste møtet før jul og kjøpte juletre til Auditorio. 
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Vi får nemlig ikke lov til å betale noe for lokalene så lenge vi ikke tar inngangspenger eller 
tjener penger på annen måte.  Gaven ble svært godt mottatt. 
 
Vi hadde fem foredrag på vårparten: 
3 februar Øivind Hirsti: 70 år etter borgerkrigen.  Om noen av dem som deltok og tapte 
17 februar Leiv Tveita:  Sølvet i Sevilla og kongens finanser 
3 mars  Mia Søreide:  Alfonso el Sabio 
17 mars Jan L’Orsa:  Miguel Hernández (1910-1942) – Valenciapoeten.   

Hans pasjoner, hans poesi og hans liv 
31 mars  Kjell Ryberg:  Spania i perioden etter 2. verdenskrig med vinkling også mot 

Norge 
Vi slutter alltid foredragsrekken før påske og starter i begynnelsen av oktober. 
13.10  Knut Aukrust: Sephardim - jødenes Spania 
27.10 Kristin Brudevoll: Salvador Dalí 
10.11 Rolf Sæther og Jo Stein Moen: Nordmenn i den spanske borgerkrigen. Skjebner og 
etterspill. 

24.11 Vigdis L’Orsa: Moriskene 1609. Kulturelt folkemord. 
 
 

Lyrikkgruppen  Lyrikkgruppen kommer sammen i klubben en gang i måneden. Vi er en 
meget liten gruppe som er glad i lyrikk. Antall deltagere varierer fra gang til gang -fra to tre 
stykker opptil ti.  Vi har med oss dikt som vi leser høyt for hverandre , snakker om innholdet 
osv. Noen kommer til og med med egne dikt, og det setter vi ekstra stor pris på. 
 
 

Club VinoGastro  Formålsparagrafen i Club VinoGastro lyder ” Fremme drikke- og matkultur 
gjennom informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene”.  For å oppfylle formålet har 
det blitt gjennomført 6 styremøter for planlegging av temaer for 8 medlemsmøter og de 
derpå følgende 7 dagsturene. Klubben hadde pr 1. oktober 325 medlemmer.  
Temaene har vært; spanske juleforberedelser og tradisjoner, Iberico-skinke, sherry og 
brandy fra Jerez, mandler og sjokolade, fisk og tapas variadas. Smaksprøver både i fast og 
flytende form, belyst gjennom korte foredrag. Kjøttdagen 22.september ”tok helt av”. 
Dagsturene fulgte opp temaene og mat-tradisjonene. Både medlemsmøtene og dagsturene 
har blitt godt mottatt og var til tider ”overfylte”. Vi har hatt 2 langturer i 2009, en til Jerez og 
vår årlige, tradisjonen tro, tur til Bodegas Moralia, like ved Almagro. 
Økonomien i Club VinoGastro er meget god, og har hvert år donert 1.000 til moderklubben. 
 
 

Filosofi I  Vi er en gruppe mennesker som møtes i klubbens lokaler hver onsdag fra oktober 
til april for givende samtaler. Hvert år velger vi et emne for vinteren. De siste årene har 
samtalen for det meste dreid seg om samfunnsspørsmål som: Hva skjer i verden mht. 
verdisyn, økonomi, politikk, økologi m.m.? Og hvordan angår dette oss? Vi tar også opp 
aktuelle ting som skjer i Norge og i vertslandet Spania. Som årets bok(2009) har vi valgt Per 
Ingvar Haukelands bok ”Dyp glede” (Flux forlag). Den handler om Arne Næss’ tanker om det 
han selv ga navnet ØKOSOFI. I over ti år var gruppen vår stabil. Men så innhentet alderen 
oss, og antall medlemmer ble halvert på kort tid. Noen nye er kommet til, men vi har fortsatt 
plass for yterligere et par engasjerte mennesker.  
 
 

Filosofi II  Gruppen har vært i gang i 9 år. Årlig har vi hatt 7 -8 møter fordelt på vår og høst. 
Emnene har vi prøvd å variere og blant mange kan vi nevne ”Ytringsfrihet”, ”Genteknologi, 
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genmanipulering”, ”Har vi fått et hardere eller et mer humant samfunn?”, ”Bistandslobbyens 
makt”, ”Menneskerettighetene” m.m. Etter vår erfaring er et ideelt antall deltagere på hvert 
møte pluss/minus 10 stykker. De tre siste årene har vi hatt frafall grunnet hjemflytting til 
Norge og dødsfall. Det er kommet fire nye medlemmer i gruppen og fremmøte balanserer 
derfor bra. 
 
Fotogruppen. Det har vært avholdt 12 medlemsmøter og 2 styremøter i perioden. På 
medlemslistene står det nu registrert 31 medlemmer. Noen av disse kan virke usikre og det 
bør avklares om de vil fortsett sitt medlemskap i gruppen. Medlemmene har bestemt at 
årskontingenten skal være 10,-Euro pr medlem. Fotogruppen har en kassebeholdning på 
190,- Euro. Det er betalt 120,- Euro i husleie til DNKCB for inneværende år. Regnskapet er 
godkjent og revidert av Den Norske Klubbens revisor Lars Senstad. Fotogruppens leder er 
Sissel Rogne 
 
Costatrimmen – som har DNKCB som paraplyorganisasjon – hadde sitt 29. driftsår fra 

01.11.2008 til 31.10.2009.  Ved driftsårets utgang hadde Costatrimmen 306 betalende 

medlemmer. Bortsett fra i sommermånedene mai – august, organiserer Costatrimmen 

regelmessig følgende aktiviteter: 

- 2 timers fjellturer, med hyggelig samvær etterpå, hver mandag og onsdag. 
- Lengre turer for de sprekeste på mandagene. 
- Gymnastikk hver tirsdag på idrettsplassen i Alfaz del Pi. 
- Prøver til idrettsmerket første og siste torsdag i måneden, på samme idrettsplass. 
- Petanca hver lørdag i Parque d’Escandinavia. 
-  

I tillegg arrangerer Costatrimmen en dagstur ”Ut i det blå”, samt en lengre busstur hver vår 

og hver høst.  Siste vår ble det arrangert en 8-dagers tur til Portugal, og siste høst en 4- 

dagers tur til Albarracin. 

På vårfesten 20. februar hedret vi alle som hadde tatt idrettsmerket i løpet av siste år. 

Årsmøtet ble holdt i DNKCB’s lokaler 25.november  2009.  Etter årsmøtet består styret av: 

Flere opplysninger finnes på Costatrimmens hjemmeside side: www.costatrimmen.com 
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FULLMAKT 

for stemmegivning i henhold til vedtektenes Kapittel III, artikkel 14. 

 

Undertegnede:……………………………………………………………………………………………… 
(fullmaktsgivers navn og medlemsnummer) 

 
 

Gir herved:…………………………………………………………………………………………………… 
              (navnet og medlemsnummeret på den som medbringer fullmakten) 

 

Fullmakt til å stemme på mine vegne på  

Den Norske Klubben Costa Blancas ordinære generalforsamling 

 den:……………………………………………………………. 

 

Sted:…………………………. Dato:……………………………. 

 

 

Underskrift:……………………………………………………………….. 

 


