
 

 

Den norske klubben Alacant 

Møtereferat 08.02.2023 

Tilstede: Gunnar Solheimsnes, Grete Eriksen, Inger M Minde, Tore Mildestvedt og 

Aase V. Nielsen. Laila Elden møtte for AK.    Harald B Minde og Helge R. Kjøll 

var fraværende, Tore Mildestvedt møtte for H. B Minde 

I. Referat forrige møte 

Banken: Torvald jobber fremdeles med å få klubben knyttet opp til det digitale, 

offentlige registeret slik at banken kan hente ned nødvendig dokumentasjon. Usikkert 

hvor lang tid det tar, Gunnar purrer. 

Utvendig maling av huset, må vente til det er varmere om natten. 

Hjemmesiden, Gunnar jobber med saken, men på grunn av helsemessige årsaker er det 

blitt forsinkelser. 

II. Forberedelse av saker til årsmøtet. 

Huskeliste gjennomgått, følgende er foreslått 

Valg av møteleder: foreslått Hanne Kolbru, Inger spør henne. 

Valg av referenter: Inger og forslag på Gunnar Larssen, Inger spør ham. 

Valg av tellekorps: Harald har ansvar, han må finne to til. 

Valg av protokollunderskrivere: forslag Aase V. Nielsen og Tore Mildestvedt, som 

aksepterte. 

Gunnar skriver styrets årsberetning og Laila Elden skriver for AK. 

Inger purrer/minner bridgegruppen og hjelpegruppen om at styret må ha disse ihente 

innen 20.02.2023. 

Alle dokumenter  til årsmøtet skal være klare til 20.02.2023 slik at innkalling og 

dokumenter kan legges ut i god tid. 

Regnskapet: Alle bilag er levert til Torvald. Grete purrer på og minner Torvald om 

at regnskapet skal være klart innen 15.02.23 slik at revisor har tid til å se på det før 

20. Grete holder kontakten med Torvald og revisor. 

Budsjett: Grete setter opp forslag som godkjennes i neste styremøte. 

Valg: Britt Lysaker er valgkomite. Kasserer, styremedlem og varamenn er på valg. 

Gunnar tar kontakt og melder inn styrets forslag som er følgende:  

Kasserer: Dag Breisnes 



 

 

Styremedlem: Odd Paulsen 

Varamenn: Harald B Minde, Helge R. Kjøll (gjenvalg) og Helga Kvamme. 

Styret forslag til AKmedlemmer: Laila Elden, Reny Eigildotter, Inga Gauslå,  

Det skal imidlertid være min. 5 medlemmer,  

Aase V Nielsen sier seg frivillig som konsulent i forb. med turopplegg. 

Valgkomite: Brit Lysaker (gjenvalg) + ett medlem til 

Revisor: Gjenvalg + han finner en samarbeidspartner, Grete spør. 

Lokasjon: Nan King (?) Aase forespør. 

1. innkalling kl 17.00 

2. innkalling og start av årsmøtet kl 17.30 

Middag kl 19.00 

III. Tilbakemeldinger fra nye medlemmer 

Klubben oppleves som «klikkende». Det vil si at nye medlemmer finner det 

vanskelig å finne seg til rette. Vi må være mer oppmerksom på å inkludere nye 

medlemmer. Gunnar tar dette opp på torsdager og i årsmeldingen. 

IV. Gjennomføring av dagsturer med buss 2023 

Gunnar og Frank har brukt mye tid på å få til turer. De finner det meget vanskelig å 

finne turmål som er «billige» nok. Alt er blitt dyrere i Spania også, så maksprisen 

må økes.  Vi foreslår at den settes til 40 euro p.p. 

Aase har imidlertid jobbet litt med dette og etterlyser tettere samarbeid med lokale 

turistbyråer, som f.eks. Rosa Tours, som har mange fine turer. Nytt i den 

forbindelsen er at turene må bestilles mye tidligere, minst 2 – 3 uker før, så vi må 

justere på rutinene, med bl.a. at turen annonseres  minst 14 dager før. 

Aase har forslag på litt endring av turene som ble satt opp  i høsten 2022. 

Følgende ble bestemt: 

Tur 15.02. til Elche går som bestemt, forutsatt nok påmeldte. 

Langtur til Quenca går også som bestemt. 

Nytt:  29.03. Vintur til Bodega Vina Elena i Jumilla 

Høsten: 27.09. Vintur Bodega Castano, Yecla 

              04.10. Byvandring i Alicante 



 

 

            16.10. Langtur til Pensicola, med Rosa Tours,  4 dager. 

            08.11. Julemiddag på El Faro – Frank er kokk. 

Pizzakvelder vårsemesteret: 22.03 og 12.04. 

Vingårdene skal ha et depositum. Aase får detaljene. Gunnar bestiller buss i god tid. 

V. Eventuellt. 

Hva er status på nye frivillige ? Laila litt oppgitt, de skriver seg på listen, men vil 

ikke allikevel ikke bidra når det trengs. 

Styret gratulerte Gunnar med vel overstått 70 års dag og overrakte en liten 

oppmerksomhet. 

 

Neste styremøte , torsdag 16.02. kl 09.30. 

 


