
Referat fra generalforsamlingen til Den Norske Klubben Costa Blanca mandag 

11. mars kl. 1800 i Hotel Kaktus, Albir. 

 

Sak 1. Åpning. Leder Arne Flaten ønsket velkommen kl. 1800 men da 

forsamlingen ikke var beslutningsdyktige, ble det avventet med møtet til kl. 

1830 i henhold til vedtektenes § 14. 

I mellomtiden sang Cantamos 5 sanger: Blåveispiken, Solamente una ves, 

Svantes lykkelige dag, When you`r smiling og Den siste vise. 

Sak 2. Konstituering. Kl. 1830 startet generalforsamlingen. Tilstede var 168 

deltagere med stemmerett og 6 fullmakter, totalt 174 stemmeberettigede. I 

henhold til vedtektenes paragraf 13 h var Elsa Østerman utpekt av styret til 

møteleder og styresekretær Per Brandt-Hansen til referent. Reidun Teigen ble 

foreslått som medreferent. 

Vedtak: Reidun Teigen ble valgt som medreferent. 

Sak. 3 Styrets årsberetning for 2018. Styrets årsberetning for 2018 ble lest opp 

av leder Arne Flaten. Ingen spørsmål eller kommentarer til denne. 

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon 

Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning. Regnskapet for 2018 ble fremlagt av 

økonomiansvarlig Oddbjørn Fredriksen. Dette ble meget klart og grundig 

gjennomgått. Først det store bildet, deretter detaljert gjennomgang av 

regnskapet med noter og kommentarer. Kafeens resultat er omtrent likt 

fjorårets og Klubben har en solid økonomi med god likviditet. Klubbhuset 

avskrives med 2 % i året. Bjørn Wahl ba om ordet og berømmet klubben og 

spesielt kafeen for innsatsen, og stilte spørsmål om man er oppmerksom på at 

klubbhuset blir fullt avskrevet om 50 år, mens konsesjonsavtalen skal fornyes 

om 25 år. Økonomiansvarlig svarte at det er man klar over. Ingen ytterligere 

spørsmål eller kommentarer. 

Vedtak: Regnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent 

Revisjonsrapporten ble lest opp av revisor Halfdan Lie. Ingen spørsmål eller 

kommentarer til denne. 

Vedtak: Revisjonsrapporten ble enstemmig godkjent 



Sak5. Fastsettelse av kontingent for år 2020. Styrets forslag er uendret 

medlemskontingent for år 2020. 

Vedtak: Uendret kontingent på E 50 for år 2020 ble enstemmig vedtatt 

Sak 6. Styret forslag til budsjett. Styrets forslag til budsjett for år 2019 ble 

grundig gjennomgått av Oddbjørn Fredriksen. Der var ingen spørsmål eller 

kommentarer. 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett 2019 ble enstemmig vedtatt 

Sak 7. Valg. Valgkomiteens leder Bjørg Svedbergh leste opp komiteens 

disposisjoner. Valgkomiteens enstemmige innstilling til DNKCB`s 

generalforsamling var som følger. Der var ingen benkeforslag fra salen. 

Styret for DNKCB har etter generalforsamlingen i 2019 denne 

sammensetningen: 

Verv    Navn      Periode 

Leder    Arne Flaten     Ikke på valg 

Nestleder   Bjørn Væthe    Valgt for 2 år 

Økonomiansvarlig  Oddbjørn Fredriksen   Valgt for 1 år 

Sekretær   Per Brandt-Hansen   Ikke på valg 

Styremedlem  Harald Ingebrigtsen   Valgt for 2 år 

Styremedlem  Grete Ebbel Hestnes   Ikke på valg 

Styremedlem  Erling Kaspersen    Ikke på valg 

1 varamedlem  Odd Furuseth    Ikke på valg 

2 varamedlem  Marit Ellingsen Qvam   Valgt for 2 år 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. 

Revisor   Halfdan Lie     Valgt for 2 år 

Revisor   Arne Waller     Ikke på valg 

Vararevisor   Trond Michelsen    Valgt for 2 år 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. 

 



Leder valgkomite  Bjørg Svedbergh    Valgt for 2 år 

Medlem   Knut Lithell     Ikke på valg 

Medlem   Olav Raaen     Ikke på valg 

 

Varamedlem  Tormod Seljevoll    Valgt for 2 år 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. 

Sak 8. Forslag fra medlemmer og styret. Der var ikke kommet inn forslag til 

generalforsamlingen fra medlemmer. Det forelå et forslag fra styret til justering 

av vedtektene med en endring av formålsparagrafen. Styret har også 

gjennomgått og foretatt en revisjon av alle paragrafene i dagens vedtekter. Det 

er ikke foretatt noen substansielle endringer, kun endringer som bringer 

vedtektene mer i tråd med dagens praksis og noen tekstjusteringer. Oddbjørn 

Fredriksen gjennomgikk de endringene styret ønsket i vedtektene for Klubben. 

Der kom ingen spørsmål eller kommentarer. 

Vedtak: Styrets forslag til endringer i klubbens vedtekter ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 1930. Leder Arne Flaten takket for 

fremmøtet og overrakte blomster til Elsa Østerman og Harald Becker med takk 

for fin innsats. 

 

 

Altea 13. mars 2019 

Per Brandt-Hansen      Reidun Teigen 

Referent       Medreferent  

   

 


