
 

 

Den norske klubben Alacant 

Referat generalforsamling 2022 – 08.03.2023 

 

I. Åpning/konstituering 

Styrets leder ønsket velkommen til møtet. Bekrefter at med 77 fremmøtte, 

stemmeberettigede medlemmer samt 6 fremlagte fullmakter er generalforsamlingen 

formelt beslutningsdyktig og møtet kan åpne ved første innkalling. P.t. er det i 2023 149 

betalende medlemmer. 

II. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

III. Valg av møteleder 

Styrets forslag: Hanne Kolbru. Enstemmig valgt 

IV. Valg av to referenter 

Styrets forslag: Inger M. Minde og Sigrid Hanset. Enstemmig valgt 

V. Valg av tellekorps 

Styrets forslag: Harald B. Minde, Tore Mildestvedt og Helge R. Kjøll. 

Enstemmig valgt 

VI. Valg av to protokollunderskrivere 

Styrets forslag: Aase V. Nielsen og Tore Mildestvedt. Enstemmig valgt. 

VII. Styrets årsberetning 

Gunnar Solheimsnes leste styrets årsberetning. 

Kommentar fra medlem nr 1003 G. Rekdal. Savner at klubben er åpen i ukedagene, 

som den var tidligere. Klubbens medlemmer savner en møteplass og i h.h. til 

vedtektene er dette styrets ansvar. 

Hun etterlyser også medlemsmøter, som i h.h. til vedtektene skal være minimum ett 

i vårsemesteret og ett om høsten. 

Styret leder svarer at dersom det melder seg frivillige medlemmer som kafeverter, 

så kan klubben være åpen hver dag.  

VIII  Arrangementskomiteens årsberetning. 

Hanne Kolbru leste AK’s årsberetning 



 

 

Tatt til etteretning 

IX  Andre årsberetninger 

Gudveig Rekdal leste hjelpegruppens årsberetning 

Tatt til etteretning 

Hanne Kolbru leste bridgegruppens årsberetning og regnskap. 

Tatt til etteretning 

X  Regnskap for 2022 

Gunnar Solheimsnes gikk igjennom det reviderte regnskapet for 2022. 

Kommentar fra medlem nr 1003 G. Rekdal. 

Post 7798 Annen kostnad,  synes for stor. Hva ligger i posten. 

Styrets leder bekrefter at det der foreligger en feil og at to regninger fra rørlegger i 

forbindelse med innstallering av kalkfilter, er bokført på feil konto. Skulle vært på 

konto 6600 Vedlikehold mm. 

For øvrig ble regnskapet tatt til etteretning. 

XI Budsjett 2023 

Møteleder mener at budsjett bør behandles i sammenheng med regnskap og bytter 

derfor plass med forslag fra styret. 

Gunnar Solheimsnes gikk igjennom budsjettet for 2023. 

Kommentar fra medlem 1003 G. Rekdal. Post 7310 Pizza og fest har ingen motpost i 

budsjettet.  

Styrets leder bekrefter at dette er en feil og det vil bli rettet opp. 

For øvrig ble budsjettet tatt til etteretning. 

XII  Innkomne forslag. 

Forslag fra styret: På grunn av regler i banken må generalforsamlingen godkjenne 

disponenter på klubbens konti i Banco de Sabadell. 

Forslag: Klubbens leder, kasserer og sekretær skal kunne disponere kontiene, hver for 

seg. 

Dvs.: Gunnar Solheimsnes, Dag Breisnes og Inger M. Minde disponerer Den norske 

klubben Alacants konti i Banco de Sabadell. 

Enstemmig vedtatt. 



 

 

XIII Valg 

Klubbens styre for 2023 ble følgende: 

Leder:   Gunnar Solheimsnes   (ikke på valg) 

Nestleder:  Frank Elvik,  valgt for 2 år. 

Kasserer:  Dag Breisnes, valg for 2 år  (ny) 

Sekretær:  Inger M. Minde (ikke på valg) 

Styremedlem:  Gro Rognved, valgt for 2 år  (ny) 

Varamenn:  Harald B. Minde, valgt for 1 år 

    Helge R. Kjøll, valgt for 1 år 

    Sigrid Hanset, valgt for 1 år. 

Valgkomite:  Britt Lysaker,  gjenvalg for 1 år 

    Aase V. Nielsen , valgt for 2 år 

Revisor:  Gunnar E. Larssen, valgt for 2 år 

    Kari Sandland, valgt for 1 år. 

Aktivitetskomite: 

    Laila Elden  , gjenvalg for 1 år 

                                    Inga Gauslå,  valg for 2 år 

    Reny Eigildatter, valg for 2 år 

Kommentar fra medlem nr 1003 G. Rekdal,  I h.h. til vedtektene skal det være flere 

medlemmer i aktivitetskomiteen. 

Gunnar Solheimsnes bekrefter at det skal være flere, men det har vært vanskelig å få 

frivillige til verv. På spørsmål til salen, melder Gunvor Kirkeeide seg, og velges for 

1 år. 

Alle valgte ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 



 

 

Møtet avsluttet med blomsteroverrekkelse til avtroppende tillitsvalgte og andre 

frivillige hjelpere som fortjente en oppmerksomhet. 

Gran Alacant  09.03.2023 

 

Tore Mildestvedt                                                        Aase Villanger Nielsen 


