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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 7. mars 2016 kl. 18:00 i Hotel Kaktus 
 

Dersom forsamlingen ikke er beslutningsdyktig på nevnte tidspunkt (se art. 14 i klubbens 
vedtekter) foretas med denne innkallingen innkalling nr. 2, slik at generalforsamling kan 
gjennomføres som angitt, men med 30 min. senere start. 
De frammøtte stemmeberettigede medlemmene vil da være en fullt beslutningsdyktig 
forsamling.   
Adgang til generalforsamlingen og stemmerett har alle medlemmer som har betalt full 
kontingent for år 2015. 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 vedtektene art. 13 vil styret utpeke møteleder.   

Sekretær er referent.  Det ønskes valgt en medreferent. 
3. Styrets årsberetning for 2015. 
4. Regnskap og revisjonsberetning. 
5. Fastsettelse av kontingent for år 2017. 
6. Styrets forslag til budsjett for år 2016. 
7. Valg. 
8. Forslag fra medlemmer og styret. 

 
Alfaz del Pi, februar 2016. 
 
 
 
Bjørn Væthe 
Konst. Styreleder. 
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Sak 3. Styrets årsberetning for 2015 
 

 

Antall helårsmedlemmer ved årets utgang var 996 medlemmer, av disse var 82 evige medlemmer, 6 
æresmedlemmer og 5 firmamedlemmer. I tillegg hadde 91 personer tegnet korttidsmedlemskap av 
varierende varighet.   
 

Styret hadde etter generalforsamlingen 2015 følgende sammensetning:  
Leder   Lisa Uttersrud     
Nestleder   Bjørn Væthe      
Økonomiansvarlig Oddbjørn Fredriksen    
Styresekretær  Bente Puig Solem     
Styremedlem  Arne Flaten      
Styremedlem   Melissa Thelwall Bjargo    
Styremedlem  Olav Raaen      
Varamedlem  Harald Becker     
Varamedlem  Tove Riege      
 

Klubbkontoret har holdt åpent mellom kl. 10:00 og 14:00 i perioden 1.september til 30.juni. 
 
Klubbens ansatte kontormedarbeider Anne-Elisabeth Nesset søkte om og fikk innvilget permisjon fra 
1. mars, i første omgang for 3 måneder, som ble utvidet til ytterligere 3 måneder. I hennes 
permisjonsperiode ble kontoret drevet på frivillig basis. Anne-Elisabeth Nesset sa opp sin stilling den 1. 
november, og i desember ble Reidun Teigen engasjert som klubbens kontormedarbeider. Frem til 
sommeren 2016 er hun engasjert gjennom sitt eget firma, men det tas sikte på en fast ansettelse fra høsten 
2016.  
 

Klubbens serveringstilbud har daglig åpningstid fra kl. 10.00 til 14.00, samt til 15.00 på fredager. 
Tirsdager, onsdager og torsdager er klubbkafeen åpen fra kl.17.00 til 21.00. I 2015 har det ikke vært 
ansatte i kafeen, serveringstilbudet har vært drevet av frivillige, som har gjennomført 
helsemyndighetenes pålagte kurs i mathåndtering. Serveringen har vært stengt i feriemånedene juli og 
august. I løpet av året har over 12.000 personer besøkt klubben (og kafeen), hvorav om lag 1.500 
besøkende, resten er medlemmer. I gjennomsnitt var det daglige besøket 58 personer, som varierer fra 78 
i oktober til 26 i juni. I snitt omsatte kafeen for noe over €4 pr besøk. 
 

Styret har i 2015 holdt 7 møter. Klubbens arbeid er fordelt mellom styremedlemmer og andre personer 
med ønsket spesialkompetanse. Etter valget i mars 2015 ble ansvarsområdene fordelt som følger: 
 

Kontakt Alfaz kommune Lisa Uttersrud og Oddbjørn Fredriksen 
Arrangementer/fester  Bjørn Væthe, Olav Raaen, Melissa Thelwall Bjargo 
Vaktlister kafe   Bjørg Svedbergh 
Vaktlister klubbverter  Elisabeth Nilsen 
IKT-ansvarlig   Bjørn Væthe 
Bibliotek    Bjørg Kaspersen, Åse Becker og Thor-Magne Mauland  
Reiser    Aktivitetsgruppene 
Lotteriansvarlig   Oddbjørn Fredriksen 
Ekstern kontakt   Lisa Uttersrud  
Dia International  Bjørg og Hans Svedbergh, Tove Riege    
Byggruppe Arne Flaten, Arne Skaarud, Erling Kaspersen, Harald Becker 
Informasjonsrådet  Lisa Uttersrud, Bente Puig, Bjørn Væthe, Per Moe, Tove Riege 
Informasjonsrådets leder  Lisa Uttersrud 
Redaktør   Bente Puig 
 

Kontaktpersoner til gruppene: 
 Historiegruppen  Olav Raaen 
 Helse og Sosial  Lisa Uttersrud   
 Visens Venner  Lisa Uttersrud 
 Cantamos-kor  Lisa Uttersrud 

Lyrikk-gruppen     Tove Riege 
Vino Gastro        Bjørn Væthe 
Fotogruppen        Bente Puig Solem  
Costatrimmen        Bjørn Væthe 
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 Kunstgruppen  Tove Riege 
 Onsdags-Quizen Bjørn Væthe 
 Filosofi   Olav Raaen 
 Bridge   Lisa Uttersrud 
 
 
Strategiplan 
Styret har i løpet av året arbeidet med en strategiplan for klubben og vedtatt en ny organisasjonsstruktur 
for drift av klubben.  
 
Samarbeidsutvalget. 
Det er nå 13 aktive grupper i klubben. Samarbeidsutvalget har holdt sitt årlige møte, til gjensidig 
informasjon og koordinering. Aktivitetsgruppene bruker flittig klubbens lokaler og bidrar ved å betale for 
bruken til klubbens økonomi.   
 

Arrangementer i et aktivt år. 
Klubbens 45-årsjubileum ble feiret den 14.november på hotell Kaktus med 139 deltakere. 
Klubblunsjen er blitt arrangert hele 8 ganger + julelunsj. Klubblunsjene er meget godt besøk.  
17.mai-feiringen ble gjennomført i god norsk tradisjon. Etter borgertoget i Alfaz del Pi ble det leker og 
servering ved klubben, som i år holdt sin festmiddag med mange gjester i egne lokaler.  
Onsdagskveldene har hatt godt besøk. Med den formen det nå har fått, ofte med et lite foredrag e.l. som 
start og deretter Onsdags- Quizen, er de blitt et svært populært tilbud.  
Lotterier; det er avholdt 9 månedslotterier + julelotteri. Lotteriene bidrar årlig godt til klubbkassen. 
Andre arrangement. Ved flere anledninger har vi deltatt i arrangement sammen med andre grupper i 
kommunen.  
Dia Internacional de Alfas,ble feiret den 18.oktober med stand på sportsplassen sammen med mange av 
de andre internasjonale organisasjonene i kommunen.  
Julaften i klubben. 68 feststemte medlemmer og gjester valgte å feire julaften i klubben med 
VinoGastro som vertskap 
 
Seniornett 
Klubben har startet en gruppe, under paraplyorganisasjonen Seniornett i Norge, som skal hjelpe 
medlemmene i å bruke digitale hjelpemidler. 
 

Spanskkurs 
Også i 2015 har spanskkursene både for nybegynnere og viderekommende vært et fast innslag i klubbens 
lokaler. Det er uttrykt behov for flere nybegynnerkurs og samtalegrupper på spansk.  
 

Informasjon til medlemmene. 
Medlemsbladet Qué Pasa? har i år gått med et lite underskudd, vi har mange gode annonsører, men 
trenger fler. Det har i 2015 vært 4 fyldige utgivelse, med informasjon om klubbens mange aktiviteter, 
artikler om mat, helse, kultur, reise, humor og brev fra leserne. I tillegg har vi aktivitetskalender på 
midtsidene i Aktuelt Spania, som kommer ut hver 14. dag. Vår internettside www.dnkcb.com blir 
jevnlig oppdatert. Medlemmer med egen e-postadresse mottar ukentlig:  Huskelisten:"hva skjer i og 
rundt klubben". Samme informasjon blir satt på klubbens oppslagstavler ”ute” og inne og på våre 
hjemmesider. Klubben er også på facebook. På denne måten vedlikeholdes samlet en høy 
informasjonsfrekvens overfor medlemmene. 
 

Økonomi. 
Vi viser til egen regnskapsoversikt med kommentarer. Kort oppsummert var året slik; Resultatet for 2015 
ble et overskudd på € 51.594 mot vedtatt budsjett € 20.146. Dette er et meget bra resultat. Det er 
vesentlig to grunner til den store forskjellen fra budsjettet. For det første er det i budsjettet kostnadsført et 
låneavdrag på €15.000. Det er ikke foretatt nedbetaling av lån i 2015, og låneavdrag bør heller ikke 
kostnadsføres, dette er en balansetransaksjon. Den andre grunnen er at klubben kun har hatt en betalt 
kontormedarbeider i januar, februar og deler av desember. I resten av året er kontorfunksjonen 
gjennomført vederlagsfritt på frivillig basis. Også kafedriften er kun drevet av frivillige. Budsjettet for 
2016 viser en resultatforventning på € 22.575. Likviditeten er god. 
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Detaljer, noter og kommentarer til resultatregnskap og balanse for året 2015 
 

I de etterfølgende tabellene er resultatregnskapet for 2015 sammenstilt med resultatet for 2014 
og budsjett for 2015, sammen med forslag til budsjett for 2016. 

Driftsinntekter uten kafeen og medlemsinformasjon 
 

   
Resultat Resultat Budsjett Budsjett 

Driftsinntekter 2014 2015 2015 2016 

 
Kontingenter 45 775 41 882 47 000 46 000 

 
Turer/arrangementer/aktiviteter 11 673 7 072 7 000 8 000 

 
Aktivitetsgruppenes bruk av lokalene 6 099 9 456 5 000 8 000 

 
Loddsalg 10 508 9 859 9 500 10 000 

 
Andre inntekter/økonomisk støtte 1 840 13 378 1 500 6 000 

Sum driftsinntekter 75 895 81 647 70 000 78 000 
 
-Kontingentinntektene er lavere enn i 2014 og lavere enn budsjettet. Noe av forklaringen på 
dette kan skyldes at det faste banktrekket som vi hadde i 2014 ikke fungerte i 2015. Budsjettet 
for 2016 er basert på antall betalte helårsmedlemmer for 2015 pluss nye medlemmer for 2016. 
-Loddsalget har vært og er en viktig inntektskilde og en viktig oppgave for klubbvertene. 
Innsatsen som er gjort for loddsalget i 2015 matchet nesten innsatsen i 2014. 
-Alle klubbens aktivitetsgrupper oppfordres til å bruke klubbens lokaler til sine aktiviteter, 
medlemsmøter og tilstelninger. Lokaler kan også leies av medlemmer til private arrangement. 
Aktivitetsnivået og hyppig bruk av klubbens lokaler medfører økte bruksinntekter.  
-Turer/arrangementer/aktiviteter omfatter klubblunsjer, middager, kulturkvelder, bussturer og 
utflukter i klubbens regi. Inntektene er netto, fratrukket alle kostnader. 
-Andre inntekter består i all vesentlighet av kopipenger, salg av bøker, pins, caps, etc. 
 -Økonomisk støtte er direkte sponsorbidrag til driften av klubben fra aktivitetsgruppene og 
andre, utover leie av lokaler. CostaTrimmen overfører 25% av sine medlemskontingenter til 
klubben. VinoGastro har bidratt med €5.000 til den nye anretningen i bodegaen og til nye bord 
og stoler. Hobbygruppen har gitt €2.100 fra overskuddet fra julemarkedet, og Harald Meinhardt 
har gitt €630. I tillegg er det kommet bidrag fra noen sponsorer. 
 

Driftskostnader uten kafeen og medlemsinformasjon 
Driftskostnadene er delt i to tabeller, en som viser driften av klubblokaler og en som viser 
driften av klubbkontor. 

   
Resultat Resultat Budsjett Budsjett 

Drift av klubblokaler 2014 2015 2015 2016 

 
Nedbetaling tomteleie før bygget 

 
1 120 0 4 800 

 
Tomteleie/husleie/flyttekostnader 12 785 4 095 4 200 3 900 

 
Vedlikehold klubblokaler/heisdrift 2 179 3 556 2 400 4 700 

 
Renhold 463 0 600 2 000 

 
Strøm 4 424 6 845 6 000 6 600 

 
Forsikringer/avgifter 885 1 973 1 900 2 500 

Sum driftskostnader klubblokaler 20 736 17 589 15 100 24 500 
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-Nedbetaling tomteleie før bygget ble bygget omfatter krav som kom fra kommunen i 2015. For 
dette skal klubben betale €401,- pr måned i 3 år. I beløpet for 2015 er fratrukket avsetninger som 
ble foretatt fra mars 2014. 
-Tomteleie er den løpende leie klubben skal betale til kommunen etter at huset bl tatt i bruk. For 
2014 inngår i denne posten husleie/felleskostnader til Nordic Residential/Nordic Sol 
Commercial S.L. for 2 måneder i 2014, og flyttekostnader, som også inkluderer avskrivning av 
husleiedepositum på € 4 370.  
-Renhold av bygget utføres i 2015 av frivillige i forbindelse med drift av kafeen, men i 2016 er 
det budsjettert med at det skal betales for dette.  
-Forsikringspolisene og dekningene ble gjennomgått i forbindelse med flyttingen, og 
forsikringen omfatter både bygget og innbo. 
 

   
Resultat Resultat Budsjett Budsjett 

Drift av klubbkontor 2014 2015 2015 2016 

 
Kontorrekvisita 1 212 1 130 1 000 1 000 

 
Kontorutstyr, kjøp og vedlikehold 1582 465 1 000 1 000 

 
Telefon/internett 829 892 1 200 1 000 

 
Gaver/bøker/salgsartikler 505 957 1 000 1 500 

 
Andre utgifter/Aviser/porto 4 573 4 476 5 200 4 500 

 
Utgifter styret/advokat 2 555 2 530 2 250 3 000 

 
Lønnskostnader 8 670 2 625 5 400 16 000 

 
Sosiale kostnader 1 372 899 2 100 2 400 

Sum driftskostnader kontordrift 21 298 13 974 19 150 30 400 
 
-De lave kostnadene i 2015 skyldes at det kun var lønnet personale på kontoret i januar, februar 
og deler av desember. I resten av året ble kontoret drevet på frivillig basis. I 2016 vil kontoret 
var bemannet av lønnet personell. Reidun Teigen er, gjennom sitt eget firma, engasjert som 
kontormedarbeider frem til sommeren, men det tas sikte på en fast ansettelse av henne fra høsten 
2016. 

Kafeen/serveringstilbudet 
Klubbens serveringstilbud til medlemmene føres, etter anvisning fra vårt spanske 
regnskapskontor, på egne konti i regnskapet med salg, innkjøp, lønn og arbeidsgiveravgift. 
Nettoresultatet vises som bidrag/belastning på egen linje. 
 

   
Resultat Resultat Budsjett Budsjett 

Kafeen/serveringstilbud 2014 2015 2015 2016 

 
Servering 49 531 52 480 51 300 54 000 

 
Kafe innkjøp -16 482 -17 096 -16 500 -17 800 

 
Lønnskostnader -5 834 0 -2 000 0 

 
Sosiale kostnader -2 574 0 -400 0 

Bidrag/belastning fra kafeen 24 641 35 384 32 400 36 200 
 
-Klubben tok selv over driften av serveringstilbudet fra september 2009 og har siden da hatt en 
fast ansatt kafevert frem til 31 mai 2014. Fra denne dato er kafedriften i sin helhet utført av den 
frivillige kafegruppen, og kafedriften har ikke hatt lønnskostnader i 2015. Det er heller ikke 
budsjettert med lønnskostnader i 2016.  
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-Kafedriften har en kostnadsgrad på om lag 33 %, og gir et betydelig bidrag til klubben. 
 

¿Qué Pasa? /Medlemsinformasjon 

   
Resultat Resultat Budsjett Budsjett 

Que Pasa/medlemsinformasjon 2014 2015 2015 2016 

 
Annonser/sponsorer 17 266 14 589 16 900 16 000 

 
Produksjon -18 549 -14 978 -14 900 -13 000 

Bidrag/belastning -1 283 -389 2000 3000 
 
-Medlemsbladet ¿Qué Pasa? sammen med våre andre informasjonsaktiviteter, hjemmesider, 
informasjon i Aktuelt Spania m.m. føres, som følge av merverdiavgiftsplikten og etter anvisning 
fra spansk regnskapsfører, på egne konti i regnskapet og resultatet vises her som 
bidrag/belastning. I 2015 gikk medlemsinformasjon med et lite underskudd. 
 

Finanstransaksjoner 

   
Resultat Resultat Budsjett Budsjett 

Finanstransaksjoner 2014 2015 2015 2016 

 
Avskrivning lokaler (2%) -11 997 -17 335 -17 400 -17 125 

 
Avskrivning inventar (20%) -1503 -2 700 -3 600 -8 400 

 
Avskrivning driftslisens (3 år) -1035 -1 044 -1 044 -1 000 

 
Finans inntekter 183 357 240 0 

 
Finanskostnader/bankavgifter -899 -942 -1 200 -1 200 

 
Renter på lån -11 603 -11 821 -12 000 -12 000 

 
Avsetning låneavdrag 0 0 -15 000 0 

 
Skatter -2 500 0 0 0 

Sum finanstransaksjoner -29 354 -33 485 -50 004 -39 725 
 
-Klubben har inngått en konsesjonsavtale med Alfaz del Pi kommune som skal/kan fornyes etter 
25 år. Revisorene mener det er deres plikt å opplyse om at det er en risiko involvert i forhold til 
tomten og byggets skjebne i år 2036, når dagens avtale utløper. Selv om det i dag vurderes som 
usannsynlig er revisorenes forståelse at bygget vederlagsfritt vil tilbakeføres til Alfaz del Pi 
kommune dersom konsesjonsavtalen ikke fornyes av kommunens politikere. Dette kan få 
konsekvenser for hvordan avtalen bør regnskapsføres og revisorene foreslår at styret avklarer 
hvordan en slik avtale regnskapsføres i Spania. Etter anvisning fra vårt spanske regnskapskontor 
er bygget avskrevet med en normal avskrivningssats på 2 % pr år. 
-Renten på gjeldsbrevlånet fra noen privatpersoner utbetales etterskuddsvis den 1/1 påfølgende 
år, men kostnadsføres i regnskapsåret. Lånet har en p.a. etterskuddsrente på 4,25 %. Klubben 
har ikke stilt noe sikkerhet for dette lånet. 
-Nedbetalingen av pantelån er en finans/balansetransaksjon og vises ved endringer i balansen. I 
budsjettet for 2015 er dette tatt med under ”finanstransaksjoner”, mest som en informasjon. 
Dagens gjeldsbrevlån nedbetales ikke. I 2016 antas at dette lånet konverteres til et ordinært 
banklån. 
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Balanse 
I tabellen nedenfor er balansen pr 31.12.2015 sammenstilt med UB for 2014 og budsjett UB for 
2015, sammen med forslag til budsjett UB 2016. 

 

 
 
 
-I 2015 er det foretatt investeringer i bygget for €13.418, men vi har fått en refusjon grunnet for 
mye betalt til hovedentreprenøren JPC på €6.596, slik at anleggsverdien i balansen er øket med 
differansen av dette minus avskrivningen. For 2016 er det budsjettert med investeringer i bygget 
på €10.000. 
-Før bygget ble bygget betalte klubben et depositum til Alfaz kommune på €12.298, som man 
antok skulle tilbakebetales når bygget ble ferdig. Det viser seg imidlertid at dette depositumet er 
knyttet til tomten og ikke til bygget. 
-Kassebeholdning er kontanter i kafé- og klubbkasse ved årets slutt. Klubbens norske bank er 
NORDEA. Denne benyttes av de som ønsker å betale sin kontingent i norske kroner 

Balanse UB 2014 UB 2015 Bud. UB 2015 Bud. UB 2016
Eiendeler

Anleggsmidler
1200 Klubblokaler 866 761         856 248         849 361              849 123                 
1250 Inventar 37 004           42 948           32 359                 33 523                   

Sum anleggsmidler 903 765        899 196        881 720              882 646                
Omløpsmidler
Fordringer

1500 Annonsører (pluss andre) 5 769             6 826             5 000                   5 000                     
1975 Depositum Alfaz kommune 12 298           12 298           -                            12 298                   

Sum fordringer 18 067          19 124          5 000                  17 298                  
Bank/kontanter

1900 Klubbkasse 599                 1 630             500                      500                         
1910 Kafekasse 630                 575                 500                      500                         
1922 Bankia brukskonto 18 126           39 551           15 000                 23 446                   
1930 Caix Altea 1 000             1 000             -                            1 000                     
1952 Bankia rentekonto 428                 428                 10 000                 -                              
1955 Bankia høyrente 1                     1                     20 000                 30 000                   
1960 Nordea bank Norge 1 794             1 434             1 000                   1 000                     
1970 Bankia gavebrev 198                 198                 -                            -                              

Sum bank/kontanter 22 776          44 817          47 000                56 446                  
Sum omløpsmidler 40 843      63 941      52 000           73 744            

Sum eiendeler 944 608         963 137         933 720              956 390                 

Egenkapial og gjeld
Egenkaital

2030 Forskuddsbetalte kontigenter 5 800             5 950             6 000                   6 000                     
2031 Avsetninger/avgrensninger 59 745           -                      60 000                 -                              
2045 Byggkonto innskudd 201 549         203 182         210 000              205 000                 
2046 €1,- dagen klubben/annet 8 690             10 129           13 468                 11 000                   
2049 Billotteri 3 760             9 114             -                            -                              
2050 Annen egenkapital 309 107         360 701         329 252              392 390                 

Sum egenkapital 588 651        589 076        618 720              614 390                
Gjeld

2220 Gjeldsbrevlån 292 500         300 367         300 000              280 000                 
2225 Renteavsetninger 13 387           11 821           12 000                 -                              
2293 Avsatt til bestritt husleie -                      59 745           -                            60 000                   
2400 Leverandørgjeld 50 070           2 129             3 000                   2 000                     

Sum gjeld 355 957        374 062        315 000              342 000                
Sum egenkapital og gjeld 944 608         963 138         933 720              956 390                 
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(kursjustert), kontoen er også for å betale for norske programlisenser. Klubbens spanske bank er 
BANKIA, men vi har også en konto i Caix Altea. 
-Forskuddsbetalte kontingenter er ført på egen konto i balansen og tas inn i driftsregnskapet ved 
åpningen av nytt regnskapsår og i forbindelse med den årlige medlemsfornyelsen 1. januar. 
Beløpet er ført som egenkapital, men styret tar til etterretning at revisorene er av den oppfatning 
at dette heller bør føres som gjeld, og vil endre dette fra neste år. 
-Klubben hadde et stort billotteri i løpet av året, og da dette er av vesentlig størrelse og av 
interesse for medlemmene er resultatet (overskuddet) vist i balansen. Da dette er et 
ekstraordinært tiltak er det valgt å føre dette direkte i balansen, men styret tar til etterretning at 
revisorene mener det burde vært ført i resultatregnskapet, og kommet inn i egenkapitalen via et 
tilsvarende høyere årsresultat. 
-På grunn av at utleier av klubbens tidligere lokaler, Nordic Residential/Nordic Sol Commercial 
S.L, etter klubben menig ikke overholdt sine forpliktelser, betalte klubben i de siste årene kun 
halvparten av leiekostnadene. Ikke betalt husleie, totalt €59.745 ble avsatt på en egen konto. 
Klubben har mottatt et krav om å innbetale dette beløpet, men etter råd fra vår advokat er dette 
kravet avvist. Det avsatte beløpet har tidligere vært ført under egenkapital i balansen, men etter 
råd fra revisorene er dette beløpet for 2015 flyttet fra egenkapital til gjeld, uten at det betyr at vi 
aksepterer kravet. 
-Det antas at gjeldsbrevlånet konverteres til et banklån i 2016, som nedbetales med €20.000. 
 
 
 
Alfaz del Pi, 2. februar 2016 
 
Oddbjørn Fredriksen 
Økonomiansvarlig 
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Sak 5. Fastsettelse av kontingent for 2017 
Årskontingent, helårsmedlemskap for 2017. 
 
Forslag til vedtak:  
Medlemskontingenten for 2017 forblir uendret, € 50,-. 

 

Sak 6. Styrets forslag til budsjett for 2016 
I tabellene foran er budsjettall for 2016 vist sammen med budsjett og resultat for 2015. For en 
samlet oversikt er styrets forslag til budsjett for 2016 sammenstilt i tabellen nedenfor. Styret av 
den oppfatning at budsjettet for 2016 reflekterer den planlagte løpende driften av klubben. 
 

 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styrets forslag til budsjett for år 2016 foreslås vedtatt. 
  

Budsjett Budsjett
2016 2016

Driftsinntekter Driftskostnader
3910 Servering 54 000           4005 Kafe innkjøp 17 800           
3918 Besøkende 1 000             4008 Nedbetaling tomteleie 4 800             
3920 Kontingenter 45 000           4010 Tomteleie 3 900             
3921 Turer/arrangementer 6 000             4011 Kontorrekvisita 1 000             
3922 Utleie av lokaler 8 000             4012 Vedlikehold utstyr 1 000             
3923 Loddsalg 10 000           4013 Telefon/internett 1 000             
3924 Klubblunsjer 2 000             4014 Heis drift 1 700             
3925 Andre inntekter 1 000             4015 Vedlikehold klubblokaler 3 000             
3931 Annonser i QP 16 000           4016 Renhold 2 000             
3990 Direkte økonomisk støtte 5 000             4017 Strøm 6 600             

Sum inntekter 148 000         4018 Kostnader kommunen, va   500                 
4019 Advokat 2 000             
4020 Forsikringer/avgifter 2 000             
4023 Gaver 1 000             
4025 Utgifter styret 1 000             
4026 Bøker og salgsartikler 500                 

Finansinntekter og kostnader 4027 Aviser 1 500             
8040 Finans inntekter -                      4029 Andre utgifter/Gestoria 3 000             
8170 Finanskostnader/bankavg 1 200             4030 Informasjonsproduksjon 13 000           
8175 Renter på lån 12 000           5000 Lønnskostnader 16 000           

Sum finans 13 200           5500 Sosiale kostnader 2 400             
Resultat etter finans 22 575           6000 Avskrivning lokaler 17 125           

6010 Avskrivning inventar 8 400             
Investeringer 10 000           6015 Avskrivning driftslisens 1 000             
Avdrag på lån 20 000           Sum driftskostnadet 112 225         
Økning omløpsmidler 19 100           Driftsresultat 35 775           
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Korte årsrapporter fra våre aktivitetsgrupper til årsmeldingen 2016 
 
Bridgegruppen:  
Bridgegruppen har spilt seg gjennom nok et hyggelig år i klubbens lokaler. Vinnerne av 
turnering og spillekvelder har mottatt sin premievin med godt humør og kameratskap. Det er 
alltid en hyggelig stemning og alle hjelper til med det praktiske, noe som gjør styrets arbeid til 
en lek.  Tusen takk til styret og alle vennene i gruppen. Vi ønsker gamle og nye spillere 
velkommen.  
Det er avholdt 4 protokollerte styremøter. Det ble arrangert spillekvelder hver tirsdag og torsdag 
i periodene 6.1. – 9.4. og 29.9. til 3.12. Det ble arrangert vårcup 12. og 14. mars.    11 par 
deltok. Det ble holdt avslutningslunsj på Ta Casa. Klubbmesterskapet ble avviklet 22.10. – 
29.10. – 5.11. – 12.11.   13 par deltok. Julecup ble arrangert 26. og 28. november.    12 par 
deltok, og som avslutning ble det holdt lunsj på El Jardin. Gruppens økonomi er god.  
Regnskapet viser et overskudd på ca. 350 €. Spilleavgiften pr. kveld har vært 3 € for medlemmer 
av DNKCB og 4 € for ikke-medlemmer. 

Cantamos: 
Sekretæren var lange perioder I Norge . Sekretær- jobben gikk på omgang Dirigent, Inez Berry, var 
fraværende fra 11 oktober og ut året. Hilkka Krane var vikar. Da vi startet vårsemesteret, hadde koret 
21 medlemmer, men vi var på det meste 18 tilstedeværelse.  I høstsemesteret  var vi på det meste 10 
sangere. Da hadde vi en ny sanger med oss. På de siste opptredener var vi bare 8! Vi har hatt 21 
ordinære øvelser og 7 opptredener. Nytt av året er "Syng med Cantamos",som ble avholdt på Pavarotti. 
Vellykket! Vi har sunget  på Can,  Betanien, DNKCB,  Kirkesenteret, Alfas del Sol, Ballesol og Pavarotti. 2 
sosiale arrangementer for  kor og venner. Vi trenger flere sangere! Velkommen! Øvelsene holdes på 
Kirkesenteret hver mandag kl.16.00 fra beg.av oktober til beg.av april! 

CostaGolfen: 
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2015, og 3 medlemsmøter i Klubbens lokaler. De øvrige 
mandager har det vært samling på drivingrangen i Albir og spill på Sierra Cortina eller på Las 
Rejas i Benidorm. Det har vært arrangert 5 turneringer – 3 turneringer på Albir Golf og 2 på Las 
Rejas. Medlemmer av CostaGolfen har også blitt invitert til å spille med gruppen «Los 
Noruegos» på Altea Golf (tidl. Don Cayo), og noen har benyttet seg av dette tilbudet. 
CostaGolfen hadde årsfest i bodegaen i Klubbhuset 2.2.2015. Pr. 31.12.2015 var vi 71 
medlemmer. Medlemskontingent er 20,- euro og økonomien i gruppen er tilfredsstillende. 

Costatrimmen: 
Antall medlemmer i 2015 var 313 stemmeberettige; en økning på 12 fra 2014. Alle turene, 
bortsett fra 3 (2 pga uvær 02.11 og 23.12, ingen møtte), er gått etter programmet. Totalt ble det 
gjennomført 87 turer (1 mindre enn i 2014) med 2790 deltagere (300 mindre enn i 2014, men 19 
flere enn i2013). Det ble arrangert 3 bussturer. Høstturen ble avlyst pga for få påmeldte. 
Vårfest m/merkeutd. var 06.03.2015 og våravslutningslunsj 25.03.2015. Idrettsmerket ble 
tatt av 66 personer. NY REKORD igjen. Takk til Otto Ulriksen. Petanca ble spilt av 530 
personer. Takk til Harald Becker. Web-siden, www.costatrimmen.com, ivaretas av Øystein 
Skjold på en utmerket måte. Økonomien i CT er tilfredsstillende.  

Filosofigruppen: 
Filosofigruppen har denne vinteren lest og diskutert Simone de Beauvoirs bok "Det annet 
kjønn". SB er spesielt opptatt av -  og kritisk til - ekteskapet som institusjon.  Med utgangspunkt 
i etterkrigstidens franske borgerskap lager hun  en historisk oversikt over utviklingen av menns 
og kvinners rollemønstre, og konsekvensene av dette for samfunnet og den enkelte. Emnet har 
engasjert oss. Og det gjelder ikke minst gruppens fire menn som har bidratt med kloke og 

http://www.costatrimmen.com/
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balanserte kommentarer. Selv om vi synes SB gir et svært ensidig bilde av et bestemt segment i 
samfunnet, er vi enige om at boken har gitt oss mye stoff til ettertanke og slik har vært nyttig 
lesning. I tillegg har vi hatt et aktivt sosialt liv innen gruppen. 

Fotogruppen: 
Fotogruppen har hatt 10 medlemsmøter og 0 styremøter i løpet av året. Vi har hatt flere ulike 
tema på møtene som f.eks. portrett, landskap, gatefotografering osv. Vi har månedlig 
fotokonkurranse med forskjellige temaer. Disse finner du på facebooksiden vår. Vi sender også 
regelmessig artikler og bilder til Què Pasa? I februar hadde vi tur til Jalondalen, med ost, vin og 
boller. I november hadde vi tur til altea. Tema: Portrett. Vi var også på tur til Peniscola med 
tema: By Night. Vi har hatt møte med Gatefotograf Trond Lindholm. Økonomien er 
tilfredsstillende. Vi har 20 betalende medlemmer og medlemskontingenten har vært 10 euro. 

Hobbygruppen: 
Hobbygruppen ble startet våren 2013 og teller 16 medlemmer. Vi har ingen kontingent, men alle 
må være helårs medlemmer i Den Norske Klubben. Vårt formål er sosialt samvær med 
hobbyglade medlemmer. Vi møtes hver mandag kl. 11.00 – 14.00. Her deler vi våre kunnskaper 
og produserer produkter til den årlige julemessen i klubben som holdes i midten av november. 
Her bidrar også flere av klubbens øvrige medlemmer med ting de har laget privat.  
Julemessen i 2015 var vår tredje messe, og den ga et meget godt resultat. Vi kunne atter en gang 
tildele klubben et pent beløp, denne gangen øremerket tilskudd til skillevegg i auditoriet som vi 
fortsatt mangler. 
Har du lyst til å besøke oss en mandag? Nye medlemmer er nye kunnskaper. Hjertelig 
velkommen! 

Kunstgruppen Costa Blanca 93: 
Styret har i perioden hatt 4 styremøter, og det har vært avholdt 7 medlemsmøter som en 
forlengelse av kunstkaféen. På medlemsmøtene hadde vi 3 foredrag, Brith Færgestad om 
Vincent van Gogh, Hans O. Svedbergh om spanske ukjente malere og Kristin Brudevold om 
Frida Kalo. 
Kurs: Året  begynte med  «Mal med Tachi», men siden det var for få som møtte opp, ble dette 
avviklet utpå vårparten. Utflukter: Vi dro opp til Carpe Diem og malte i det fri, med påfølgende 
deilig middag. «Mal i det fri»: I hagen hos Anne-Grethe Hansen, med deilige nybakte 
wienerbrød. Kunstnerbesøk: Besøk hos glasskunstner Gerd-Vigdis Pedersen hvor hun forklarte 
om prosessen i sine arbeider,  m/ost og vin etterpå.  
Økonomi: Gruppens økonomi er tilfredsstillende og gruppen har pr i dag 83 betalende 
medlemmer. Oppheng/utstillingskomité: Wenche Normann var utstillingsansvarlig fram til 
årsmøtet, og holdt i trådene under utstillingen vi hadde i Casa de Cultura i L´Alfaz del Pi. Ulf 
Brudevold, Bjørn Bendigtsen, Oddvar Oddhaug og Reidar Færgestad var ansvarlige for 
opphenging. Margrit Aschim har vært ansvarlig for løpende utstillinger og rekkefølge på 
«veggen» i kaféen i DnkCB, og ansvarlige for opphenging har vært Oddvar Oddhaug, Reidar 
Færgestad og Arna Meland, sammen med utstiller. Kunstgruppen Costa Blanca 93 har levert inn 
2-3 sider i hvert nummer av Que Pasa, med presentasjon av utstillere i DnkCB i tillegg til 
generell oppdatering og referat fra utflukter. 

Onsdags-quizen: 
Hver onsdag kl. 1900 har vi quiz i allmennkunnskap. Det har vært mellom tyve og femti deltagere, delt 
inn i lag på fire og fire. Wienerpølse med lompe eller brød er populær mat på onsdgskveldene. I året 
som har gått har quizen bidratt med et betydelig beløp i kveldomsetning i kafeen vår.  
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VinoGastro: 
Det har i driftsperioden vært avholdt 8 styremøter, for bl.a. planlegging av temaer, turer og annet 
styrearbeid og 8 medlemsmøter i tillegg til 5 vellykkede dagsturer, til bl.a. Villena, Elche, 
Jumilla og Gandia, samt en suksessfull langtur til Barcelona i oktober. Temaene på møtene har 
vært alt fra Pinchos, Empanadas, Oliven olje, Hvitløk, Vann og Åleyngel og Spanske Pølser. 
Det har blitt delt ut smaksprøver både i fast og flytende form, slik at ”matopplevelsen” er blitt 
komplett. Hvert tema er blitt belyst gjennom korte foredrag om maten og valg av vin. Temaene 
fra medlemsmøtene som tidligere dannet rammen for dagsturene er fraveket, til fordel for kultur 
og gastronomiske opplevelser. Medlemsmøtene har blitt godt mottatt og de har, gledelig nok, til 
tider ”sprengt” Bodegaens kapasitet som er på 120 tilstedeværende. Økonomien i Club 
VinoGastro er god, bl.a. på grunn av våre populære turer og de svært dyktig gjennomførte 
medlemsmøtene, hvor lotteriene har stått i sentrum. Lotteriinntektene har alene netto tilført 
VinoGastro mer enn € 4.284 (takk til tilstedeværende medlemmer) og turene bidratt med hele € 
5.818 

Visens Venner: 
Visens Venner har i 2015 hatt 12 betalende helårsmedlemmer. Vi har øving annenhver uke, og 
har byttet dag fra fredag til tirsdag kl 11.00 -1300. Det har vært 10 sammenkomster/øvelser i 
løpet av året. Visens Venner har ikke overført noe beløp til DNKCB i 2015, men har betalt 90 € 
for stemming av pianoet i Bodegaen.  
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FULLMAKT 

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

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

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

 

 
fullmakt til å stemme på mine vegne på  
Den Norske Klubben Costa Blanca’s  
ordinære generalforsamling den 7. mars 2016. 
 
Sted:……………………………………………….  
 

Dato:……………………………. 
 
 

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