
 
 

Den  norske klubben på La Manga har 
Generalforsamling den 14. mars 2015   

kl: 18:00   på Paquebote. 
Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være 
styret i hende senest 8. mars 2015.  
Forslagene må være skriftlige.  
Dokumentene for generalforsamlingen vil ligge på hjemmesia 
og hos  LEGAL, fra og med   21. februar 2015   
Det oppfordres til og ta kopier av dokumentene fra hjemmesida.  
Påmelding skjer til : 
 
Aslaug Auestad :  aslaugauestad@gmail.com  

Tlf.  +34616392080   
                                                                                       +47  45413001 
Oddbjørn Kongsteien :             oddb-kon@online.no     

        Tlf. +34 635299573  

innen mandag 9. mars 2015.  
 
Husk medlemskontingent for 2015 må være betalt før 
generalforsamlingen. 
Ved påmelding, gi besjed om deltagelse bare på 
generalforsamlingen eller også være med på middagen og 
tilhørende fest. 
 
Aslaug Auestad 
Leder. 
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DEN NORSKE KLUBBEN LA MANGA 
          STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 
 

Generalforsamlingen for året 2014 blir avholdt på paquebote den 14. 
Mars 2015 Kl: 18.00  
 
Styret har bestått av  
Leder:  Aslaug Auestad 
Nest leder:  Oddbjørn Kongsteien 
Kasserer:  Erik Sandeman / Målfrid Bergstuen 
Sekretær:  Iren Amundsen 
Styremedlemmer: Finn Calstedt 
   Rolf Barø 
   Randi Oksavik 
Varamedlemmer: Kjell Viken 
   Kjell Aronsen 
 
Revisorer:  Egil Norseth 
   Peter Johansen 
   
Valgkomite:  Tove Sørlie 
   Brit Hansen 
   Mildrid Andreassen 
Vara:   Walter Monsen 
 
Leder Boccia: Annie Hilton 
 
Leder Klubbkvelder: Rolf Balstad 
 
Leder Fjellturer: Ingolf Drilen 
 
Leder Bussturer: Bjørnar Valen / Oddbjørn Kongsteien 
 
Leder Quiz:  Arve Pedersen 
 
Leder Dart:  Bjørnar Valen / Paul Rygh 
 
Tur arrangør: Marita Nyrelius 
 
Redaktør for klubbens hjemmeside:  Rolf Einar Barø 
 



I perioden er det avholdt 6 styremøter og behandlet 31 saker. 
Styret har også hatt møter med kommunen vedr. Promenaden 
som vil fortsette i 2015 
 
Den Norske Klubben La Manga flyttet sine aktiviteter til Meson 
Bellota fra og med 1.11.14 grunnet stenging av Manga Norte. 
 
Vedr. Boccia gruppa henvises til egen årsberetning. 
Det ble avholdt 6 medlemsfester med premieutdeling vedr. bocciaen.  
 
Det har i perioden hver arrangert 2 bussturer. En tur i mars til Nerja 
med overnatting, en dagstur i oktober til La Union. 
Se egne vedlegg fra bussturene. 
 
Det har vært arrangert 26 onsdager med Quiz, 
23 mandager med Dart,  5 visekvelder,  36 fjellturer på fredager  
(se egen beretning for fjellturene)   
 
Det har vært stor oppslutning om hjemmesida, med over 250.000 
besøkende siden åpningen i 2011 
 
Pr. 31.12.14 hadde DNKLM  191 betalende medlemmer. 
 
Styret vil takke gruppelederne og deres medarbeidere for flott utført 
arbeid i 2014 
Samarbeidet har fungert utmerket, og jeg vil takke styret for et godt 
og konstruktivt samarbeid. 
 
Styret vil tilslutt takke alle medlemmene for god oppslutning til de 
arrangementene som klubben har arrangert i 2014 
 
La Manga,  20.02.15 
 
For styret,  
 
 
__________________________________________ 
 
Aslaug Auestad.   
Leder. 
 

 



Busstur til La Union og Cartagena. 
 
 

Ja, da har vi vært på den årlige dagsturen som Marita, sammen med 
klubbens «turgruppe» Bjørnar og Oddbjørn, har snekret sammen. 
Vi startet fra Paquebote klokka 09,00 og kjørte til Cartagena. 
Underveis fikk vi masse kjekk info av Marita om steder og bygg 
underveis, og det setter vi veldig pris på. 
I Cartagena gikk noen oppover Caya Major som er hovedgata opp fra 
havna og der er det mye å se og kjøpe. 
Noen andre gikk for å se om turistbåten gikk. 
Den kom inn og Marita spurte om den kunne ta en tur med oss før de 
startet for vi hadde ikke så mye tid til rådighet. 
Det gjorde de vet du og vi fikk en tur på litt over en  
halv time tur retur… 
Var flott å se Cartagena fra sjøsiden. 
Så dro vi med bussen til La Union. 
Der fikk vi først se en video om gruven og området rundt, så tok toget 
oss opp til inngangen til gruvene. 
Noen gikk med Engelsk guide og noen med Marita og en Spansk 
Guide. Marita oversatte til Svensk, eller Svorsk som vi sier ….. 
Fikk historien om drifta og inne var det restaurert og var ikke 
vanskelig å forstå slitet. 
Det var unger som jobbet der og, de blei sendt innerst for der var det 
lavest under taket. 
Da det blei åpnet for turister i 2010 var det en vielse inne der. 
Så dro vi til El Parador som ligger nedenfor skolen og helt ned til  
Mar Menor. 
Playa del Vievero 55 er adressen. 
Det fikk vi fantastisk god mat og drikke i trivelige omgivelser. 
Da alle var vel forsynt av mat og drikke kjørte Antonio som er vår 
faste sjåfør oss hjem. 
Tusen takk til Marita for nok en flott tur og til Antonio som loser oss 
trygt hver gang, og takk til turkomiteen. 
 
Aslaug 
 
 
 
 
 
 
 



Tur til Nerja 18. og 19. Februar 2014 

 

Vi startet turen fra Paquebote kl. 09.00 – forventningsfulle og med godt humør! Litt 

grått vær, men det lot vi oss ikke affisere av. Første stopp på turen var restauranten 

ved hotellet med den fargerike fasaden noen mil før Granada. Etter en halv times 

stopp fortsatte vi trøstig videre, men litt før Granada la tåken seg tjukk og tett rundt 

oss, noe som varte til vi var nesten nede ved kysten – ikke langt fra byen Montril. 

Derfra til Nerja opplevde vi en flott del av Costa del Sols Middelhavskyst – med 

småbyer på rekke og rad. I en liten by en liten time etter vi passerte Granada spiste vi 

lunsj, noe som vi skal forbigå i stillhet. 
Vel framme i Nerja og hotellet Nerja Club i 5-tiden ble vi innsjekket og fant rommene 

uten noe om og men. Profesjonelt resepsjonistarbeid. Hotellet hadde tilfredsstillende 

standard – rent og pent med utendørs svømmebasseng på terrassen, men heldigvis var 

det ingen som ramla i det. Dette lovet godt. De som ønsket det ble hentet av klubbens 

«hoffsjåfør» – den alltid smilende og stødige Antonio – kl. 6 og kjørt ned til sentrum 

for en times rusletur og muligheter for litt shopping for de som hadde et «opplagt» 

handle GEN. Tilbake til hotellet i 7-tiden. 

Kl. 8 møttes vi i spisesalen til middagsbuffet. Mye og variert og god mat. Etter 

middagen forflyttet vi oss til barområdet hvor en meget kapabel musiker bød opp til 

dans. Noen hadde dansefoten klar og noen koste seg med konversasjonens kunst med 

«nogo attåt». En vellykket kveld. 

Etter en god frokost neste dag ble vi kjørt til sentrum og lastet inn i et sightseeing tog 

og kjørt rundt i gamlebyen i en halv times tid med god guiding. Så gikk vi rundt en 

god times tid og var bl.a. nede på «Europas balkong» med flott utsikt utover 

Middelhavet upåklagelig vær. 

Deretter var det klart for lunsj på en restaurant rett ved turens høydepunkt; Grotten i 

Nerja. Lunsjen var utrolig god – spesielt forretten ble godt mottatt av alle. En 

«høydare». 

Deretter gikk vi rett inn i grotten – en fantastisk opplevelse!!! Profesjonelt guidet av 

Miguel – en kunnskapsrik fyr med ypperlige engelskkunnskaper. Han delte sin store 

viten og alt fra geologi og grottens tilblivelse i et tidsperspektiv på 40-50 000 år til 
Neandertalere og tilblivelsen av Homo Sapiens – altså oss. 

Vel ute av «jordens indre» var det tid og ta farvel med Nerja. Etter trimturen gjennom 

Grotten var det godt å kunne slappe av i bussen. 

På heimturen (og også på turen til Nerja) fikk vi masse god kunnskap om Spanias 

historie helt fra dronning Isabella jaget ut Maurerne i 1492 til Franco tiden og dagens 

Spania fra en utrolig kunnskapsrik og snakkesalig Marita. Ypperlig utført!!!! Og nå 

vet vi også hvilket politi vi skal stole på. 

Til slutt må vi berømme reiseleder Marita. Hun sto sto på som en «Duracell-kanin» – 

uforståelig når vi vet hun nylig har hatt en stor operasjon i hofta.  

HJERTELIG TAKK TIL MARITA FOR EN VELLYKKET NERJATUR! 

 

 
 



 
 
Årsmelding fra hjemmesida,  som nå går på 4. året. 
 
Undertegnede fikk ansvaret for å lage ny hjemmeside for klubben på 
generalforsamlingen i 2011. Den nye hjemmesida ble åpnet i september samme 
år.   

Hjemmesida har adresse,    dnklm.com  
Kommentarer til innslag på hjemmesida er velkommen. 
Besøket på hjemmesida har tatt seg kraftig opp også det siste året.  
Det ble registrert  over 250.000  besøkende ved årsskiftet,  innlogget fra 70 
forskjellige land.  Og derfor er dette regnet for en meget godt besøkt hjemmeside. 
Forslaget om reklame på hjemmesida blir ikke aktuelt. 
 
Det er nå lagt inn flere linker på hjemmesiden vår: 
 
 Aktiviteter.       Boccia, Dart, Bussturer, Fotturer, Quiz, Treff,  

    og  masse bilder om og fra La Manga og fra 10 års jubileet.  
 

 Photo konkurranse. Ny fotokonkurranse blir lansert utpå våren. 

 
 Boligmarked.   Om b.a. boliger til leie, og vår kontaktperson på La Manga. 

 
 

 Leve & Bo  -  Lov & Rett . Her er det mange underkategorier. Noe og ta en titt 
på. 

 
 Nytt av året er – Humor  og   Mat.   Masse interessant.  

           Der ønskes det flere innspill fra medlemmene. 
 

 Styret.                 Hvor du finner navn og adr. tlf. og E-mail til alle i styret. 

 
 Klubbinfo.         Med bl.a. formålsparagraf. 

 



 Aktivitetskalender. Her finner du  månedlig oversikt over de fleste  

           aktivitetene i klubbens regi. 
 

 Linker.               La Manga Posten, Sjømannskirka, Vikingposten, Legal, 
Bussruter, Taxi,  Tannleger,  Bilutleie,  Air-condition reparatøren. Fergeruter,  
Værmelding. 

 
 Kontakt oss.     Adresser og tlf. til klubben finnes på hjemmesida. 

 
 Her finner du også Google kart over La Manga og ellers hele verden. 

 
 
Redaktøren håper fortsatt på å videreutvikle hjemmesida, som nå er blitt 
klubbens vindu utad og medlemmenes forum  seg imellom.  Men det  er fortsatt 
full anledning for medlemmene til å ytre seg, komme med innslag, bilder og ikke 
minst forslag til forbedringer, noe redaktøren har savnet litt. 
 
Med dette vil redaktøren takke for året som har godt, 2014 
 
 
 

Med hilsen redaktøren. 
 
 
Rolf Einar Barø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmelding for 2014 
fra Fotturgruppa til DNKLM 

På 36 av årets 52 fredager har vi gjennomført fotturer i nærområdet for alle som har ønsket 
å være med. Ingen har vært med på alle turene, men etter billedmaterialet fra turene har 
anslagsvis et drøyt hundretalls deltaker vært med en eller flere ganger. Deltakelsen på 
turene har variert fra noen få til omkring 30 stykker. Trivselsfaktoren har vært høy og ser 
bare i liten grad ut til å ha sammenheng med deltakerantallet. 
 
Tur-invitasjonene har vært annonsert på DNKLMs fortreffelige hjemmesider. Den tålmodige 
redaktøren, Rolf Einar Barø, fortjener stor honnør for rask og effektiv gjengivelse av 
invitasjoner, referater og billedmateriale. 
 
I den senere tid har «vertinne» Hanne Isdal forberedt en del av bespisningene og forhandlet 
frem menyer til tålelig brukbare priser. Ca. halvparten av lunsjene har en, av praktiske 
grunner, inntatt på «blåstripa». Klubben har gitt uttrykk for at dette ville bety en 
formålstjenlig støtte til de lokale spisestedene og bidra til å begrense restaurantdøden i 
nærområdet vårt i disse pinaktige tider. 
Fjellgeitene er enige og innstilte på å følge denne tendensen opp, men ikke for enhver pris.  
 
De fleste turene har vært ledet av DNKLMs oppmann for fotturene, Ingolf Drilen. På en av 
høstens turer ble Fjellgeitene stanset av kommunale vektere og avkrevd skriftlig tillatelse til 
å gå på tur i Calblanque-regionen som er et vernet område. Etter noe palaver fikk de gå 
videre under forutsetning at de ordnet med offisiell tillatelse for senere utflukter. DNKLM’s 
fotturgruppe har nå fått godkjenning fra kommunen og Ingolf Drilen har også godkjenning 
som turleder. En vil, under tvil og inntil det motsatte er bevist, anta at godkjenningen vil bety 
at grupper utgått fra DNKLM vil kunne bevege seg uhindret i området også uten hans 

umiddelbare nærvær. Å vise natur-vett, er alltid en selvfølge – naturlig vis.  
Andre som i Ingolfs fravær har tatt på seg vervet som ansvarlige ledere, har vært Tore 
Heimdal, Helge Ødegård og, i meget beskjeden utstrekning, også undertegnede. Ødegård 
har også levert de fleste inspirerte referatene og beste bildene fra turene. 
 
Med utspring i klubbens fotturgruppe har det etter hvert også dannet seg mindre tur-
grupper. De kan ha spesielle ønsker og følger sitt eget opplegg men stort sett etter en 
liknende mal. Turene finner sted så vel på fredager som på andre ukedager til ulike 
tidspunkter. En ser det som et nyttig og gledelig tilskudd til mulighetene for sunn fysisk 
aktivitet for stadig flere av oss som nyter oppholdet, klimaet og det vennlige miljøet her 
nede. 
  
Fjellgeitene retter en stor takk til Den Norske Klubben som i sin tid opprettet fotturgruppa 
og som holder sin beskyttende hånd over oss og til alle som har bidratt til de mange trivelige 
turopplevelsene. Dette inkluderer også alle som har gått med oss på turene uten sure miner. 
Oppmannen, Ingolf D. har frydet seg over utallige lovord fra mange av deltakerne gjennom 
det forgangne året og vil på sin side si at det har vært en stor glede å ha følge med dere. 
Lederen vil særlig fremheve Gerd Foros, Laila Drilen og Åge Isdal som har vært til stor hjelp 
på turene. 
Vi er mange som ser frem til et nytt og nyttig år i den helsebringende bevegelses tjeneste. 
Når dette leses har vi allerede gjennomført 4 av det nye årets turer. Den første gikk av 
stabelen den 16. januar.        J.P. 

 
 
 



DNKLM - Regnskap for 2014

Regnskap Budsjett Avvik Merknad

INNTEKTER

Kontingent € 3 820,00 € 4 000,00 -180,00

Forhånds betalt kontingent 2014 0,00 0,00 0,00

Overført fra Bocca Gruppe 500,00 300,00 200,00

Salg av pins 0,00 200,00 -200,00

Utleie av rullestol 0,00 0,00 0,00

Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00

Rente inntekter 10,47 150,00 -139,53

SUM  INNTEKTER € 4 330,47 € 4 650,00 -319,53

UTGIFTER

Generalforsamling € 1 425,00 € 1 000,00 425,00

Styremøter 1 101,00 100,00 1 001,00 Styremiddag €1010

Telefon 60,00 100,00 -40,00

Hjemmeside/internett 626,50 400,00 226,50

Div. kontorutgifter 473,79 250,00 223,79

Garasjeleie 525,00 525,00 0,00

Blomster 229,20 150,00 79,20

Julegave, fattighus 500,00 500,00 0,00

Sponsing, Bussturer og lignende 0,00 500,00 -500,00

Diverse utgifter 125,26 100,00 25,26

Provisjon, bank 50,19 50,00 0,19

SUM  UTGIFTER € 5 115,94 € 3 675,00 1 440,94

Årsresultat overskudd/Underskudd € -785,47 € 975,00 -1 760,47

EGENKAPITAL pr 1.1 € 7 627,65 € 7 627,65

Årsresultat -785,47 975,00

EGENKAPITAL pr 31.12 € 6 842,18 € 8 602,65

REPRESENTERT VED:

Kasse beloldning € 182,55

Bank 3 659,63

Bank 3 000,00

SUM  BETALINGSMIDDLER € 6 842,18

Boccia hotel 0,00

NETTO AKTIVA € 6 842,18 € 8 602,65

Faktisk Budsjett Avvik

Antall M edlemmer  = 191 200 -9 

M edlemmer neste år 0 200 0

 
 
 
 
 
 
 
 



BUDSJETT FOR  DNKLM I 2015

Budsjett Kontingent
Antall 

Medl.

INNTEKTER

Kontingent € 4 000,00 € 20 200

Overført fra Bocca Gruppe 500,00

Salg av pins 200,00

Utleie av hjelpemidler 30,00

Diverse inntekter 0,00

Rente inntekter 10,00

SUM INNTEKTER € 4 740,00

UTGIFTER

Generalforsamling € 2 000,00

Styremøter 1 000,00

Telefon 70,00

Hjemmeside/internett 650,00

Div. kontorutgifter 500,00

Garasjeleie 525,00

Blomster 250,00

Julegave, fattighus 500,00

Diverse utgifter 125,00

Provisjon, bank 50,00

SUM UTGIFTER € 5 670,00

Årsresultat overskudd/Underskudd € -930,00

EGENKAPITAL pr 1.1 € 6 842,18

Årsresultat -930,00

EGENKAPITAL pr 31.12 € 5 912,18

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Beholdning av pins. 
 
 
 
 

DNKLM            Beholdning eiendeler pr 31.12.2014 

  

   Beholdning pins 
  

 
Ant 

 Kasse 595 
 Aslaug 25 
 Oddbjørn 33 
 Irene 44 
 Tilsammen 697 
 

  

 
 
 

Innkjøpsverdi i euro,  2,47 pr stk 1721,59 
 

   Salgsverdi i euro, 5 pr stk 3485 
 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liste over eiendeler og utstyr  tilhørende, 
 

 
DEN NORSKE KLUBBEN  LA MANGA 
 
 
 
2 RULLESTOLER 
2 RULLATORER 
1 GÅSTOL 
3 KRYKKER 
1 PAR GÅSTAVER 
1 SPASERSTOKK 
1 CAMPINGBORD 
1 KORKTAVLE CA 25 X 50 CM 
1 POSTKASSE 
 
 
1 PC OG 1 SKRIVER OPPBEVARES OG BRUKES HOS ASLAUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Årsberetning for Boccia-gruppa 2014 
 
Det har vært spilt Månedsboccia 22 dager 
Fra 20. januar til 31. mars og fra 6. oktober til 15. desember 
Det har vært spilt Torsdagsboccia 21 dager (4. desember avlyst) 
Fra 16. januar til 27. mars og fra 2. oktober til 11. desember 
Påsketurnering 14., 15. og 16. april 
Juleturnering 17., 18.,19.,29. og 30. desember 
 
Kassabeholdning pr. 01.01.2014   €      372,48 
Spilleinntekter (inkl. påske og jul)   €   1.805,00 
Kassabeholdning pr. 31.12.2014   €      506,75 
 
Regnskapet er revidert av Aslaug  Auestad 29.01.2015 
 
Boccialederen takker alle i gruppa for godt samarbeid i 2014 og alle 
deltagerne for god og sporty innsats 
 
La Manga 30.01.2015 
Annie Hilton 
Boccialeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Årsregnskap Boccia-gruppa 2014 
 
Kassabeholdning pr. 01.01.2014  €      372,48 
Spilleinntekter (inkl. påske og jul)  €   1.805,00 
       €   2.177,48 

 
  Utgifter 
Torsdagspremier       €       125,87 
Månedspremier (inkl. påske og jul)    €       488,15 
Rekvisita        €         75,76 
Kjøreutgifter       €       221,50 
Bespisning av gruppa      €       228,50 
Vedlikehold av banen      €         30,95 
Overført til Den Norske Klubben    €       500,00 
Sum utgifter       €    1.670,73 
Kassabeholdning pr. 31.12.2014    €       506,75 
         €    2.177,48 

 
La Manga 31.12.2014 
 
Annie Hilton 
Boccialeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valgkomiteens innstilling. 
 
Leder:  Aslaug Auestad  Valgt til mars  2016 
Nestleder:  Else Tuflått     2017 
Kasserer:  Erik Sandeman     2017 
Sekretær:  Iren Amundsen     2017 

 
Styremedl: 1. Finn Carlstedt Valgt til mars 2017 
   2. Rolf Einar Barø    2017 
   3. Randi Oksavik    2016 

 
Varamedl:  1. Kjell Aronsen Valgt til mars 2016 
   2. Unni Nusser     2016 
   3. Kjell Viken     2016 
 

 
Revisorer:  1. Gustav Larsson Valgt til mars 2017 
   2. Torkild Bergstuen    2017 
Vara:      Bjørnar Valen    2017 
 

 
Valgkomite: 1. Tove Sjølie  Valgt til mars 2017 
   2. Brit Hansen     2016 
   3. Mildrid Andreassen   2016 
Vara:      Walter Monsen    2016 

 
 
Valgkomiteens innstilling bekreftes:  

Dato, 12. Febr. 2015  
 
 
1. Tove Sjølie    _______________________________ 
 
2. Brit Hansen     _______________________________ 
 
3. Mildrid Andreassen  _______________________________ 


