
          Generalforsamlingen 2020 

1 

 

 

DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA 
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

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

generalforsamling 
 

Mandag 02. mars 2020 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 2020. 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 2019. 

4. Regnskap og revisjonsberetning. 

5. Fastsettelse av kontingent for år 2021. 

6. Styrets forslag til budsjett for år 2020. 

7. Valg. 

8. Forslag fra medlemmer og styret. 

 

Alfaz del Pi, februar 2020. 

 

 

 

Arne Flaten 

Styreleder. 
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Sak 3. Styrets årsberetning for 2019 

Medlemmer 
Antall medlemmer ved årets utgang var 846, av disse var 79 evige medlemmer, 7 æresmedlemmer og 41 

firmamedlemmer. I tillegg hadde 37 personer tegnet månedsmedlemskap. For privatpersoner har klubben 

nå tre typer medlemskap; evig, helårs og en måneds. 
 

Styret  
Etter generalforsamlingen 2019 har styret følgende sammensetning:  

• Leder   Arne Flaten     

• Nestleder   Bjørn Væthe      

• Økonomiansvarlig Oddbjørn Fredriksen    

• Styresekretær  Per Brandt-Hansen     

• Styremedlem  Harald Ingebrigtsen      

• Styremedlem   Grete Ebbell Hestnes    

• Styremedlem  Erling Kaspersen      

• Varamedlem  Odd Furuseth     

• Varamedlem  Marit Qvam 

 

Harald Ingebrigtsen trakk seg fra styret i november, og varamedlem Odd Furuseth overtok hans plass 

som styremedlem. 

 

I løpet av året har styret hatt 7 møter, og behandlet 56 saker. Styrets ansvarsområder er fordelt mellom 

styremedlemmene som følger: 
 

• Kontakt Alfaz kommune Arne Flaten og klubbens kontormedarbeider Reidun Teigen 

• Kafedriften   Grete Ebbell Hestnes 

• IKT/Informasjon  Bjørn Væthe 

• Turer    Bjørn Væthe/ Arne Flaten 

• Medlemsdonasjoner  Odd Furuseth 

• Økonomi/Medlemstiltak Oddbjørn Fredriksen 

• Møteref./Firmamedlemmer Per Brandt-Hansen   

• Klubbhuset/Arrangementer Erling Kaspersen 

• Klubblunsjer   Arne Flaten      

 

Klubbkontoret  

Klubbkontoret har holdt åpent mellom kl. 10:00 og 14:00 hele året unntatt i feriemåneden august, og 

vært betjent av klubbens ansatte kontormedarbeider Reidun Teigen. 

 

Kafeen 
Klubbens serveringstilbud har daglig åpningstid fra kl. 10.00 til 14.00, samt til 15.00 på fredager, men 

kafeen var stengt i august og kun åpen på fredager i juli. Kafeen har ingen ansatte. Serveringstilbudet 

drives av frivillige, som har gjennomført helsemyndighetenes pålagte kurs i mathåndtering. I løpet av 

året hadde klubben/kafeen 10.803 registrerte besøk, hvorav 11 % var gjester og ikke medlemmer 

av klubben. Besøkstallene er 4,5 % lavere enn i 2018. I forhold til spanske skattemyndigheter driver 

klubben en kafe kun for medlemmer, og det har derfor vært nødvendig å presisere, både med en plakat på 

døra og i besøksprotokollen, at de besøkende er gjester som må komme i følge med medlemmer. Dette 

har medført at besøkstallet fra ikke medlemmer er redusert med 21 % fra i fjor, mens besøkstallet fra 

medlemmer kun er redusert med 2 %. Kafeen omsatte i snitt for € 4,3 pr besøk, om lag det samme som i 

2018. 
 

Aktiviteter 
Klubben har nå 5 aktivitetsgrupper, VinoGastro, CostaGolfen, Kunstgruppen, Fotogruppen og Visens 

venner, hvor klubbens medlemmer kan delta ved å tegne egne gruppemedlemskap. I tillegg har 
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medlemmene tilbud om å delta i en rekke aktiviteter som ikke er organisert med egne 

gruppemedlemskap, som; bridge, quiz, film, filosofi, historie, sangkor, hobby, strikking, yoga, 

meditasjon, petanka, felles gåturer, fotballpub samt spanskkurs for både nybegynnere og 

viderekommende.  

 

Arrangementer 

• Klubblunsj ble arrangert hver måned unntatt i juni, juli og august, med en spesiell julelunsj i 

desember. Klubblunsjene var meget godt besøkt.  

• I forbindelse med at klubbhuset var 5 år ble det arrangert en fest i klubbhusets lokaler den 8. 

mars 

• Den 30. mars arrangerte klubben fest for fotballgutta fra Alfaz som skulle delta på Norway Cup. 

Klubben sponset fotballaget med 600 € pluss alle inntektene fra loddsalget på festen. 

• Det har vært arrangert flere turer for klubbens medlemmer, blant annet en langtur til Marokko. 

• Klubben hadde dette året intet arrangementsansvar for 17. mai feiringen, men kafeen holdt åpen. 

• Den 20. april ble den tradisjonelle påskefesten avholdt i klubben. 

• Klubben har arrangert flere konserter og hatt andre arrangementer  

• I samarbeid med Norsk-Spanske dager var det vinsmaking i klubben 24.oktober 

• Den 28.oktober ble representanter fra det nye generalkonsulatet i Alicante invitert til klubben for 

presentasjon og informasjon til klubbens medlemmer. 

• Klubben hadde egen stand på Dia Internacional både i La Nucia og i Alfaz del Pi. 

• Den 22. november ble det arrangert høstfest i klubben 

• Mange feststemte medlemmer og gjester valgte å feire julaften i klubbens regi på restaurant Sol 

Y Luna 

 

Informasjon til medlemmene 
Klubbens hjemmeside blir jevnlig oppdatert. Medlemmer med egen e-postadresse mottar ukentlig: 

Huskeliste for neste uke i klubben, og jevnlig påminnelser/informasjon om arrangementer i klubben. 

Informasjon blir også satt på klubbens oppslagstavler. Klubben er også på facebook. På denne måten 

vedlikeholdes en høy informasjonsfrekvens overfor medlemmene.  

 

Medlemstiltak 
For å rekruttere nye medlemmer og for å holde på eksisterende medlemmer har det vært gjennomført 

flere medlemstiltak. Av disse kan nevnes: 

• Annonser i Aktuelt Spania og i Spania i dag. 

• Utarbeidet og distribuert en ny liten «salgsbrosjyre», samt endret den store 

informasjonsbrosjyren. 

• Avholdt ett medlemsmøte for å gi medlemmene aktuell informasjon 

• Avholdt ett møte med nye medlemmer for å orientere om klubben 

• Arrangert en messe hvor bedriftsmedlemmene hadde stand i klubbhuset og presenterte sine 

tilbud 

 

Vedtekter 
Fra en spansk advokat fikk klubben råd om å endre formålsparagrafen i vedtektene slik at denne på en 

bedre måte dekket klubbens ulike inntektsbidrag. Samtidig foretok styret en revisjon av alle paragrafene i 

vedtektene for å bringe disse mer i tråd med dagens praksis. Nye vedtekter ble vedtatt på 

generalforsamlingen. Vedtektene ble ikke godkjent av myndighetene i Valenciaregionen, og klubben har 

fått pålegg om å justere disse. Se egen sak. 

 

Hjertestarter 
Fra Peer Gynt golfklubb har klubben fått en hjertestarter, som henger på veggen ved resepsjonen. I den 

forbindelse holdt Per Brandt-Hansen et HLR kurs for kafeverter, klubbverter og styremedlemmer. 
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Ny programvare 
For bedre å kommunisere med og administrere medlemsmassen og for regnskapsføring, har klubben 

anskaffet et nytt programsystem, StyreWeb.  Dette systemet er nettbasert, og inneholder mange 

funksjoner som vil kunne lette og forbedre kontorets administrative arbeid. 

 

Tomten 

I 2017 kjøpte klubben nabotomten til klubbhuset med sikte på å få til et makeskifte med kommunen for å 

eie tomten der klubbhuset står. Det har imidlertid vist seg at de kommunale prosessene tar så lang tid at 

dette ikke lot seg gjennomføre hverken i 2018 eller 2019. For øyeblikket er det uklart når et makeskifte 

kan finne sted. 

 

Organisering 
I 2018 ble det gjennomført en prosess for å knytte aktivitetsgruppene og deres økonomi tettere til 

klubben, og gruppenes regnskap inngår nå som en del av klubbens regnskap, men føres som egne 

avdelingsregnskap. Dette arbeidet har fortsatt i 2019, hvor gruppenes vedtekter har blitt harmonisert og 

tilpasset den nye organiseringen. 

 

Økonomi. 

De organisatoriske endringene nevnt ovenfor medfører at regnskapet som fremlegges er klubbens totale 

regnskap, som også omfatter de aktivitetsgruppene som har egne regnskap. I 2019 var driftsresultatet, før 

finanskostnader og ekstraordinære kostnader, 43.572 €. Dette er 1.000 € lavere enn driftsresultatet for 

2018, og om lag 1.500 € høyere enn budsjettet. Netto finanskostnader var 9.054 €. I tillegg fikk klubben 

ekstraordinære kostnader på til sammen 8.164 €, slik at årets resultat ble 26.354 €. For øvrig vises til 

egen regnskapsoversikt med kommentarer. 
 

 

 

Alfaz del Pi, 31. desember 2019/2.februar 2020 

 

 

Arne Flaten  Bjørn Væthe   Oddbjørn Fredriksen      Per Brandt-Hansen 

Leder   Nestleder  Økonomiansvarlig     Sekretær 

 

    

 

Erling Kaspersen  Grete Ebbell Hestnes  Odd Furuseth 

Styremedlem      Styremedlem              Styremedlem 
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Sak 4. Regnskap og revisjonsberetning 
(Alle tall i regnskapet er i Euro) 

 

Resultatregnskap 2019 

 
 

Balanse 2019 

 
               

Detaljer, noter og kommentarer til regnskap og balanse er vist på de neste sidene. 

 

Alfaz del Pi, 31. desember 2019/2.februar 2020 

 

Arne Flaten  Bjørn Væthe   Oddbjørn Fredriksen      Per Brandt-Hansen 

Leder   Nestleder  Økonomiansvarlig     Sekretær 

 

    
 

Erling Kaspersen  Grete Ebbell Hestnes  Odd Furuseth 

Styremedlem      Styremedlem              Styremedlem 
 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Inntekter

Driftsinntekter 85 857               86 265               83 000               83 000               

Kafebidrag 32 978               32 202               33 500               31 500               

Sum inntekter 118 835            118 467            116 500            114 500            

Driftskostnader

Klubblokaler -23 100             -22 576             -25 000             -24 000             

Kontordrift -28 417             -32 319             -29 500             -35 000             

Avskrivninger -22 800             -20 000             -20 000             -20 000             

Sum driftskostnader -74 317             -73 895             -74 500             -79 000             

Driftsresultat 44 518               43 572               42 000               35 500               

Finans netto -11 838             -9 054               -12 000             -8 000               

Ekstraordinært netto 79 464               -8 164               -18 000             -18 000             

Årsresultat 112 144            26 354               12 000               9 500                 

UB 2018 UB 2019 Bud. UB 2019 Bud. UB 2020

Eiendeler

Anleggsmidler 1 041 288         1 021 261        1 006 990        988 963            

Omløpsmidler 56 123               47 084             46 122              32 818              

Sum eiendeler 1 097 411         1 068 345        1 053 112        1 021 781         

Egenkapital og gjeld

Egenkapital 734 438            760 792           746 438            770 292            

Gjeld 362 973            307 553           306 674            251 489            

Sum gjeld og egenkapital 1 097 411         1 068 345        1 053 112        1 021 781         
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Detaljer, noter og kommentarer til resultatregnskap og balanse for året 2019 

 

De etterfølgende tabellene viser resultatregnskapet for 2019 sammenstilt med resultatet for 2018 

og budsjett for 2019, sammen med forslag til budsjett for 2020.  

 

Driftsinntekter uten kafeen 

 
 

 

-Driftsinntektene uten kafebidraget er omtrent lik fjorårets inntekter og € 3.265 over budsjettet.  

-Kontingentinntektene, som er summen av kontingenten for klubbmedlemskap og for 

medlemskap i aktivitetsgruppene, er noe høyere enn fjorårets og noe høyere enn budsjett.  

-Turer/arrangementer/aktiviteter omfatter klubblunsjer, middager, kulturkvelder, turer og 

utflukter i klubbens og gruppenes regi. Inntektene er netto, fratrukket alle kostnader. Inntektene 

er over fjorårets og over budsjett. 

-For bruk av klubbens lokaler til ulike aktiviteter og tilstelninger kan ikke klubben ta leie, men 

kan motta donasjoner. Donasjonsinntektene er noe lavere enn budsjett. For 2020 er det ikke 

budsjettert med inntekter her. 

-Klubben har heller ikke loddsalg, men mottar månedlige donasjoner fra medlemmene, som i 

2019 var noe over fjorårets og noe over budsjett. 

-Økonomisk støtte er direkte sponsorbidrag til driften av klubben fra medlemmer og andre. 

Fordi gruppenes regnskap inngår i klubbens totale regnskap, inngår ikke donasjonsbidrag fra 

gruppene i inntektene. Disse donasjonene påvirker kun «eierskapet» til klubbens egenkapital. 

 

Kafebidrag 

 
 

-Kafedriften er i sin helhet utført av den frivillige kafegruppen. 

-Kafedriften gir et betydelig bidrag til klubbens økonomi, og var i 2019 omtrent som i 2018, 

men noe lavere enn budsjett. Det foreslås et budsjett for 2020 som er noe lavere enn for 2019. 

 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Driftsinntekter

Kontingenter 45 825               47 826               46 000               48 000               

Turer/arrangementer/aktiviteter 19 230               21 655               17 000               17 000               

Donasjoner for bruk av lokalene 2 530                 1 517                 2 000                 -                     

Donasjoner fra medlemmer 10 392               11 018               10 000               10 000               

Andre inntekter/økonomisk støtte 7 880                 4 249                 8 000                 8 000                 

Sum driftsinntekter 85 857               86 265               83 000               83 000               

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Kafeen

Salg 48 870               46 325               50 000               47 000               

Innkjøp -15 892             -14 123             -16 500             -15 500             

Bidrag fra kafeen 32 978               32 202               33 500               31 500               
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Driftskostnader for klubblokaler 

 
 

-Nedbetaling av tomteleie før bygget ble bygget omfatter krav som kom fra kommunen i 2015. 

For dette har klubben betalt €403,- pr måned i 3 år, det siste ble betalt i januar 2018. 

-Tomteleie er den løpende leie klubben betaler til kommunen etter at huset ble tatt i bruk.  

-Driften av klubbhuset, inklusive leie av tomten, var i 2019 noe lavere enn i 2018 og om lag 

€2.500 under budsjett. 

-Det foreslås et budsjett for 2020 som er noe lavere enn budsjettet for 2019. 

 

Driftskostnader for kontordrift eller for klubben 

 
 

-Kostnadene for drift av kontoret var om lag € 3.000 høyere enn budsjettet, som vesentlig 

skyldes kostnader til informasjonsproduksjon, dvs brosjyrer og annonser som ikke var 

budsjettert. 

-Det foreslås at budsjettet for 2020 økes med € 5.500 i forhold til budsjettet for 2019. 

 

Avskrivninger 

 
 

-Lokaler og inventar avskrives på grunn av slitasje/forringelse. 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Driftskostnader klubblokaler

Nedbetaling tomteleie -403                   -                     -                     -                     

Tomteleie -3 972               -4 022               -4 000               -4 000               

Vedlikehold klubblokaler/heisdrift -4 345               -3 714               -6 000               -5 000               

Renhold -5 051               -5 528               -5 000               -5 000               

Strøm -6 300               -5 853               -6 000               -6 000               

Forsikringer/avgifter -3 029               -3 459               -4 000               -4 000               

Sum driftskostnader klubblokaler -23 100             -22 576             -25 000             -24 000             

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Driftskostnader kontordrift

Kontorrekvisita -1 303               -699                   -1 000               -1 000               

Kontorutstyr, kjøp og vedlikehold -601                   -801                   -1 000               -1 000               

Telefon/internett -184                   -182                   -1 000               -1 000               

Gaver/bøker/salgsartikler -2 125               -1 390               -1 000               -1 000               

Gestoria/Aviser/porto/info -6 326               -8 674               -3 500               -9 000               

Utgifter styret/advokat/møter -755                   -325                   -3 000               -1 000               

Lønnskostnader -13 031             -14 917             -14 000             -15 500             

Sosiale kostnader -4 092               -5 331               -5 000               -5 500               

Sum driftskostnader kontordrift -28 417             -32 319             -29 500             -35 000             

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Avskrivninger

Avskrivning lokaler (2%) -16 800             -16 000             -16 000             -16 000             

Avskrivning inventar (20%) -6 000               -4 000               -4 000               -4 000               

Sum avskrivninger -22 800             -20 000             -20 000             -20 000             
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-Avskrivningene følger budsjettet.  

-Bygget avskrives med en avskrivningssats på 2 % pr år, og inventar avskrives med 20 %. 

 

Driftsresultat 

 
 

-Både totale inntekter og totale driftskostnader og driftsresultatet er omtrent lik fjorårets tall. 

-Driftsresultatet for 2019 er € 1.572 over budsjett.  

-Det foreslås et budsjett for 2020 som vil gi et driftsresultat som er € 6.500 lavere enn budsjettet 

for 2019. 

 

Finanstransaksjoner 

 
 

-Finanskostnadene var € 3.000 lavere enn budsjett. 

-Rentekostnaden er summen av renter på pantelån fra CaixAltea til klubbhuset, samt banklån fra 

Bankia og gjeldsbrevlån fra en privatperson til kjøp av tomten. Det legges opp til at 

gjeldsbrevlånet tilbakebetales i 2020. 

-Pantelånet har en rente på 2,25%, og banklånet fra Bankia har en rente på 3,25%. 

 

Ekstraordinære inntekter/kostnader 

 
 

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Sum inntekter 118 837            118 467            116 500            114 500            

Sum driftskostnader -74 317             -73 895             -74 500             -79 000             

Driftsresultat 44 520               43 572               42 000               35 500               

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Finans inntekter -                     -                     -                     -                     

Finanskostnader/bankavgifter -1 779               -1 624               -2 000               -2 000               

Renter på lån -9 761               -7 430               -10 000             -6 000               

Lånekostnader -298                   -                     -                     -                     

Sum finanstransaksjoner -11 838             -9 054               -12 000             -8 000               

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Ekstraordinære inntekter/kostnader

Inntekter

Tomtefond 210                    -                     -                     -                     

Tomteandeler 1 800                 -                     -                     -                     

Inntektsført avsetning 59 745               -                     -                     -                     

Overføring fra gruppenes balanser 7 409                 -                     

Bidrag fra grupper til investeringer 11 500               -                     

Sum inntekter 80 664               -                     -                     -                     

Kostnader -1 200               -8 164               -18 000             -18 000             

Bidrag fra ekstraordinære inntekter/kost. 79 464               -8 164               -18 000             -18 000             
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-I 2018 ble det inntektsført et betydelig ekstraordinært beløp (€ 79.464), som ikke berører den 

normale driften og som derfor ble ført som ekstraordinære. 

-I 2019 ble det budsjettert med en ekstraordinær kostnad på € 18.000 for makeskifte av tomtene. 

Dette makeskifte fant ikke sted i 2019, men det legges til grunn at dette vil skje i løpet av 2020. 

- I 2019 kom det ekstraordinære kostnader på til sammen € 8.164. Det vesentlige av dette var 

eiendomsavgift for klubbhuset for alle år helt siden bygget ble tatt i bruk, og som klubben ikke 

har mottatt tidligere.   

 

Årsresultat 

 
 

-Årsresultatet etter finans netto og ekstraordinært netto er € 26.354, som er mye høyere enn 

budsjett, vesentlig på grunn av at forventet makeskiftet av tomtene ikke fant sted i 2019.  

  

Resultat Resultat Budsjett Budsjett

2018 2019 2019 2020

Driftsresultat 44 520               43 572               42 000               35 500               

Finans netto -11 838             -9 054               -12 000             -8 000               

Ekstraordinært netto 79 464               -8 164               -18 000             -18 000             

Årsresultat 112 144            26 354               12 000               9 500                 
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Balanse 

 
 

 

UB 2018 UB 2019 Bud. UB 2019 Bud. UB 2020

Eiendeler

Anleggsmidler

Klubblokaler 849 293                 833 266                 832 293            817 266            

Inventar 29 697                   25 697                   24 697              21 697              

Tomt 150 000                 150 000                 150 000            150 000            

Sum faste anleggsmidler 1 028 990             1 008 963             1 006 990        988 963           

Finansielle anleggsmidler

Depositum Alfaz kommune 12 298                   12 298                   -                     -                     

Sum finansielle anleggsmidler 12 298                   12 298                   -                    -                    

Sum anleggsmidler 1 041 288              1 021 261              1 006 990         988 963            

Omløpsmidler

Fordringer

Andre fordringer 8 402                      708                         -                     -                     

Sum fordringer 8 402                     708                        -                     -                     

Bank/kontanter

Klubbkasse 1 175                      240                         1 000                 200                    

Kafekasse 150                         150                         150                    150                    

Bankia 36 805                   24 471                   35 381              24 850              

Caix Altea 5 948                      20 044                   5 948                 5 948                 

Nordea bank Norge 3 643                      1 471                      3 643                 1 670                 

Sum bank/kontanter 47 721                   46 376                   46 122              32 818              

Sum omløpsmidler 56 123                   47 084                   46 122              32 818              

Sum eiendeler 1 097 411              1 068 345              1 053 112         1 021 781         

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Årets resultat 112 146                 26 354                   12 000              9 500                 

Annen egenkapital 622 292                 734 438                 734 438            760 792            

Sum egenkapital 734 438                 760 792                 746 438            770 292            

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeldsbrevlån 50 000                   25 000                   25 000              -                     

Pantelån 258 234                 240 074                 240 674            220 074            

Banklån 43 007                   33 415                   33 000              23 415              

Sum langsiktig gjeld 351 241                298 489                298 674           243 489           

Kortsiktig gjeld

Forskuddsbetalte kontigenter 8 400                      6 425                      8 000                 8 000                 

Leverandørgjeld 202                         1 475                      -                     -                     

Annen kortsiktig gjeld 3 130                      1 164                      -                     -                     

Sum kortsiktig gjeld 11 732                   9 064                     8 000                8 000                

Sum gjeld 362 973                 307 553                 306 674            251 489            

Sum egenkapital og gjeld 1 097 411              1 068 345              1 053 112         1 021 781         
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-Klubben har en solid økonomi med eiendeler på nesten € 1,1 mill, og med en egenkapitalandel 

på 71%. 

-Klubbens likviditet er god, omløpsmidlene er om lag € 47.000, og den kortsiktige gjelden er 

liten, når vi ser bort bra forskuddsbetalte kontingenter. 

-Før klubbhuset ble bygget betalte klubben et depositum til Alfaz kommune på €12.298. I 

budsjettet for 2020 er det lagt til grunn at klubben får til et tomtemakeskifte i løpet av året, slik 

at kommunen betaler tilbake dette depositumet.  

-Klubbens spanske bank er Bankia, men klubben har også konto i Caix Altea, hvor vi har 

pantelånet, og en konto i Nordea i Norge.  

-Gjeldsbrevlånet er et midlertidig lån fra et klubbmedlem til kjøp av tomten. Styret prioriterer å 

nedbetale dette, og i budsjettet for 2020 er det lagt til grunn at dette lånet nedbetales. 

-Lånet, med pant i bygget, fra CaixAltea, har en tilbakebetalingstid på 15 år, og lånet fra Bankia, 

til kjøp av tomten, har en tilbakebetalingstid på 5 år. Disse lånene nedbetales i henhold til dette. 

- Til sammen ble lånene i 2019 nedbetalt med omlag € 53.000. 

-Forskuddsbetalte kontingenter er ført på egen gjeldskonto i balansen og tas inn i 

driftsregnskapet ved åpningen av nytt regnskapsår. 
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Sak 5. Fastsettelse av kontingent for 2021 
Årskontingent, helårsmedlemskap for 2021 

 

Forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten for 2021 forblir uendret, € 50,- 

Sak 6. Styrets forslag til budsjett for 2020  
I tabellene foran er budsjettall for 2020 vist sammen med budsjett og resultat for 2019. For en 

samlet oversikt er et mer detaljert budsjett for 2020 vist nedenfor. Styret av den oppfatning at 

budsjettet for 2020 reflekterer den planlagte løpende driften av klubben. 

 

 
 

 

Forslag til vedtak 

Styrets forslag til budsjett for år 2020 foreslås vedtatt. 

  

Budsjett 2020 Budsjett 2020

Driftsinntekter
Servering 47000 Advokat -1000

Besøkende 1000 Forsikringer/avgifter -4000

Kontingenter 47000 Gaver -1000

Turer/arrangementer 15000 Gestoria Machado -2000

Donasjoner for lokalbruk 0 Utgifter styret 0

Donasjoner fra medlemmer 10000 Bøker og salgsartikler 0

Klubblunsjer/middager 2000 Aviser -1500

Andre inntekter 3000 Andre kostnader -1500

Direkte økonomisk støtte 5000 Informasjonsproduksjon -2000

Sum inntekter 130000 Lønnskostnader -15500

Sosiale kostnader -5500

Driftskostnader Avskrivning lokaler -16000

Kafe innkjøp -15500 Avskrivning inventar -4000

Tomteleie -4000 Sum driftskostnader -94 500             

Kontorrekvisita -1000 Driftsresultat 35 500              

Vedlikehold utstyr -1000 Finansinntekter og kostnader

Telefon/internett -1000 Bankavgifter -2 000               

Heis drift -2000 Renter på lån -6 000               

Vedlikehold klubblokaler -3000 Sum finans -8 000               

Renhold -5000 Resultat etter finans 27 500              

Strøm -6000 Ekstraordinære

Kostnader kommunen, vann etc. -2000 Kostnader makeskifte -18 000             

Resultat etter ekstraordinære 9 500                 
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Sak 7. Valg: 
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Sak 8. Forslag til justering av vedtektene 
 

Generalforsamlingen i 2019 vedtok nye vedtekter. Fra valgkomiteen har det kommet forslag om 

å ta ut punkt l) under Artikkel 7.7 om styrets oppgaver: 

l) Foreslå medlemmer av valgkomiteen for generalforsamlingen 

 

Styret foreslår inntatt et nytt punkt e) under artikkel 4.3 om medlemmenes rettigheter. 

e) Foreslå kandidater til styret og til valgkomiteen 

 

Forslag til vedtak: 

Disse endringene i vedtektene foreslås vedtatt. 

 

Andre endringer 

Som nevnt i årsberetningen godkjente ikke myndighetene i Valenciaregionen vedtektene som 

ble vedtatt på generalforsamlingen i 2019. De påpekte også at det er de originale vedtektene som 

myndighetene skal godkjenne, og at de originale vedtektene må foreligge på spansk, fordi 

klubben er en spansk forening som er underlagt spanske lover og forskrifter. Vedtektene som 

myndighetene skal godkjenne skal ikke være oversatt fra norsk, slik klubben til nå har praktisert. 

Klubben har engasjert en spansk advokat som har foretatt endringer i de spanske vedtektene i 

henhold til myndighetenes pålegg, og disse må sendes inn igjen til myndighetene for 

godkjenning. Endringene som er foretatt er av mer formell karakter som ikke vil påvirke 

klubbens virksomhet.  

 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å korrigere teksten i de norske oversatte 

vedtektene etter at spanske myndigheter har godkjent de originale spanske vedtektene. 
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FULLMAKT 

for stemmegivning i henhold til vedtektenes Artikkel 6, punkt 12. 
 

 
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 2. mars 2020. 
 

Sted:……………………………………………….  

 

Dato:……………………………. 
 
 

Underskrift:………………………………………………..……………………..…….. 
 
NB! Det gjøres oppmerksom på at et medlem kun kan ha fullmakt fra ett annet medlem! 

  


