Den norske klubben på La Manga har
Generalforsamling den 16. mars 2018
kl 18:00

på Paquebote.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen
må være styret i hende senest 2. Mars 2018
Forslagene må være skriftlige.
Dokumentene for generalforsamlingen vil ligge på hjemmesiden
og hos LEGAL, fra og med 23. februar 2018
Det oppfordres til å ta kopier av dokumentene fra hjemmesiden.
Påmelding skjer til :
Aslaug Auestad : aslaugauestad@gmail.com

Tlf +47 45413001

Randi Oksavik:

Tlf. +47 41120660

raboks5@gmail.com

Påmelding innen lørd. 2. mars 2018
Husk at medlemskontingent for 2018 må være betalt før
generalforsamlingen.
Ved påmelding, gi besjed om du deltar kun på generalforsamlingen
eller også på middagen og tilhørende fest. Det betales 10 € for å være
med på middagen. Betales ved påmelding. Det serveres ikke alkohol
under generalforsamlingen.
Aslaug Auestad

Leder
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Styrets årsberetning.

I perioden er det avholdt 6 styremøter og behandlet 61 saker.
Pr. 31.12.17 hadde DNKLM 234 betalende medlemmer.
Det har i perioden vært arrangert to bussturer.
Til Cartagena og Cuenca.
Se egen årsberetning angående bussturene.
Ang. Bocciagrupen, Dart, Quiz og Fjellturgruppa, henvises det til egne
årsberetninger.
Det har vært avholdt fem vise og allsangaftener i 2017 med god deltagelse
+/- 50 stykker hver gang.
En aften måtte avlyses p.g.a. sykdom.
Det har vært stor oppslutning om hjemmesiden vår.
Se egen årsberetning.
Vi vil takke gruppelederne og deres medarbeidere for flått utført arbeid i
2017.
sammarbeidet har fungert utmerket og jeg takker samtidig styret for et
godt og konstruktivt arbeid.
Styre vil tilslutt takke alle medlemmene for god oppslutning på de
arrangementene som klubben har stått som arrangør for.
La Manga 06.02.18
For styret
Aslaug Auestad
Leder.

Bilder og referat fra bussturen til Cuenca

Tur til Cuenca arrangert av Den Norske Klubben på La Manga
14.-15. mars 2017
Mellom elvene Júcar og Huécar i regionen Castilla-La Mancha ligger byen Cuenca som
var målet for to-dagers turen som Den Norske Klubben på La Manga arrangerte 14.-15.
februar 2017.
Kl. 0800 dro 41 forventningsfulle kvinner og menn fra Paquebote med Marita som vår
eminente cicerone, og Antonio som vår dyktige sjåfør.
Ca. kl. 11 stoppet vi i La Roda og hadde en pause på 45 min, dette på grunn av kjøre- og
hviletid for Antonio. Og heldigvis, der var det selvsagt en kafe, Los Chopos, som både
hadde mat og drikke for dem som hadde behov for det.
Så fortsatte turen videre mot Cuenca (946 moh). Byen har 55 428 innbyggere (2015), og i
1999 ble den innskrevet i UNESCO s verdensarvliste på grunn av sine monument rik
dommer, bl.a. de hengende middelalderhus.
Vi fikk ikke sjekke inn på hotell Exe Cuenca, et **** hotell, før etter kl. 14, derfor spiste
vi lunsj først (for uten mat og drikke duker ingen). Kvelden var til egen disposisjon.
Flere dro opp til gamlebyen med lokalbuss og fant seg et sted å spise.
Etter en god frokost kjørte vi opp til gamlebyen (1040 moh.). Foran oss lå fire timer med
guiden Pablo. Og for en guide. Humor blandet med fakta, og engelsken hans var
upåklagelig. Det var ikke behov for at Marita oversatte.
Den gamle bydelen ligger på kanten av steile klippevegger, midt i Cuencas fjellområder.
Innenfor selve gamlebyen bor det 2000 mennesker og det er seks kirker der!
Selv den mest verdensvante reisende lar seg fengsle av katedralen, de hengende husene
og de brolagte gatene.
Bussturen opp til toppen (i alle fall nesten) var spesiell. De som satt på bussens venstre
side, fikk nok mer med seg av utsikten enn de som satt på høyre side, men slik ble det
bare. Fra toppen gikk ferden nedover til fots med mange stopp underveis der Pablo
pekte og fortalte.
Vi gikk gjennom bymuren som er 100 meter lang, fordi avstanden mellom de to elvene
på det smaleste var 100 meter.
I området fantes det en gangbro, Puente de San Pablo. Broen spenner over elven Huecar
og var opprinnelig bygget i sten, men kollapset pga. av snø, og ble gjenoppbygget i stål.

I hjertet av den øvre byen ligger Plaza Major og den nøye restaurerte katedralen,
Catedral de Nuestra Señora de Gracia. Mye av den stammer fra 1100- og 1200-tallet,
noe som gjør den til et av de tidligste eksemplene på gotisk arkitektur i Spania, selv om
hovedfasaden ble bygd om i 1902. Den gangen hadde de ikke penger nok til å sette inn
vinduer overalt.
Et gammelt dominikanerkloster er i dag et hotell POSADA de SAN JOSÉ, et sted der
gjester kan slappe av, overnatte og smake regionens mest tradisjonsrike retter. Og her
spiste vi lunsj. Du finner historien om hotellet på http://www.posadasanjose.com
Etter lunsjen gikk vi bakkene ned til bussen og begynte turen hjemover. Det ble to stopp
underveis og vi var hjemme på Thomas Maestre kl 22.
Tusen takk til Bjørnar og Oddbjørn for vel utført planlegging av turen sammen med
Marita.
Hjertelig takk til Marita for informasjonen vi fikk i bussen, og til slutt, takk til Antonio
for at han kjørte oss trygt og sikkert fram og tilbake.

Referat fra bussturen til Cartagena 31.10.17

Bussen hentet oss som vanlig kl. 09.00 ved pakkebåt, turen gikk via playa
paraiso for å hente Skoglunds,
Da var vi 55 feststemte medlemmer som dro videre til likørfabrikken 43 i
Cartagena. Der fikk vi en omvisning i fabrikken, smaksprøver av forskjellige
varianter av likøren blandet med kaffe, krem o.s.v. også med av alle ting
ingefærøl !
Derfra gikk turen videre ned til havnen i Cartagena, hvor vi fikk en 1 time fri
til å gjøre hva vi ville. De fleste gikk på bar for å få noe godt i glasset, var
kanskje ikke nok det vi fikk på fabrikken? Vider til en restaurant på havna,
hvor vi fikk lunch som falt i god smak, hørte i vært fall ingen klager på
maten.
Etter maten kom en flamenco gruppe på 6 stykker for å underholde oss.
Kjempesuksess! Lederen av flamencogruppen viste det seg å være mor til
en som vi sannsynligvis alle kjenner, da hun sitter bak skranken på Legal.
Flamencoshowet ble en gedigen suksess, med flott dansing, sang, herlig
gitarspill og fantastiske rytmer.
Etter showet gikk turen hjem til La Manga med bussen full av fornøyde
medlemmer. En stor takk til Bjørnar og Oddbjørn for turen, og ikke minst til
Marita som gjør en fantastisk jobb. Tommelen opp for dem.
Hilsen Rolf Balstad.

Årsmelding fra hjemmesiden, som nå går på 7. året.
Undertegnede fikk ansvaret for å lage ny hjemmeside for klubben på
generalforsamlingen i 2011. Den nye hjemmesiden ble åpnet i september
samme år. Hjemmesiden har adresse på nett, www.dnklm.com
Kommentarer til innslag på hjemmesiden er velkommen.
Besøket på hjemmesiden har vært konstant det siste året.
Det ble registrert over 550.000 besøkende ved årsskiftet, innlogget fra 85
forskjellige land. Og derfor er dette regnet for en meget godt besøkt
hjemmeside. Forslaget om reklame på hjemmesiden blir ikke aktuelt nå
heller.
Disse linkene er aktive på hjemmesiden vår:
• Aktiviteter.
o Boccia, Dart, Bussturer, Fotturer, Quiz, Treff, og masse bilder om
og fra La Manga og fra 10 års jubileet.
• Kjøp og salg.
o Om b.a. boliger til leie. Kjøp og salg av møbler og alt mulig annet.
• Leve & Bo - Lov & Rett .
o Her er det mange underkategorier. Noe og ta en titt på.
• Humor og Mat.
o Masse interessant.
Her ønskes det flere innspill fra medlemmene.
• Styret.
o Her finner du navn og adr. tlf. og E-mail til alle i styret. Og referat
fra alle styremøtene i klubben.

• Klubbinfo.
o Med bl.a. formålsparagraf, og oversikt over våre aktiviteter.
• Aktivitetskalender.
o Her finner du den detaljerte, månedlige oversikten over klubbens
aktiviteter.
• Linker.
o La Manga Posten, Sjømannskirka, Vikingposten, Legal, Bussruter
Taxi, Tannleger, Bilutleie, Air-condition reparatøren. Fergeruter.
• Kontakt oss.
o Her finner du også adresser og tlf. til klubben m.m.
• Galleri.
o Masse bilder.
• Her finner du Google kart over La Manga og ellers hele verden.
• Vedr. Kjøp og salg linken.
Den er dessverre fortsatt alt for lite brukt, jeg fikk forespørsel om å
lage en slik link og side, som ble lanser i fjor. Men jeg må dessverre
erkjenne at siden er alt for dårlig brukt. Redaktøren oppfordrer alle
til å bruke linken, når de har noe å gi bort eller selge, eller ønsker seg
noe. Alternativet er å fjerne linken igjen.

Redaktøren håper fortsatt på å videreutvikle hjemmesiden, 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 savner.

Med dette vil redaktøren takke for året som har godt…… 2017
Med hilsen, redaktøren.
Rolf Einar Barø.

ÅRSMELDING FRA FOTTURGRUPPA FOR 2017
DEN NORSKE KLUBBEN LA MANGA
Referat av Aktiviteter 2017

13/01 Kanonene Gjennom skogen
20/01 Vannpostene tur-retur Golfbanen

Turen var egentlig avlyst av meg på grunn av dårlig vær. Men ble overtalt til
å gjennomføre turen

27/01 Hopramasa
03/02 Vindmøllene La Union
10/02 Cala Reona
17/02 Fyret Portman
24/02 Cabesa Rundt
04/03 Hopramasa
10/03 Vindmøllene La Union
17/03 Kanonene
24/03 Cala Reona
31/03 Fyret Portman
07/04 Cabesa Rundt

Etter dette ble det noe turer arrangert av Knut D. Hansen og Peter og Else
Når det er få deltagere trenger man ikke godkjent turleder.

08/09 Strandtur
15/09

"

22/09 Cabo de Palos

På denne turen fikk jeg god støtte av Peter og Else
29/09 Portman Fyret
06/10 Vindmøllene La Union
13/10 Kanonene

Dette var ny rekord i antall deltagere. I tillegg var det 8 stk som ikke var
med på
grunn av at de syntes det var i varmeste laget.

20/10 Hopramasa
27/10 Cala Reona
03/11 Vannpostene Tur Retur Golfbanen
10/11 Portman Fyret
17/11 Vindmøllene La Union
24/11 Hopramasa

Fra nå overtar Helge ansvaret for turene ut året

01/12 Cabesa Rundt
08/12 Fiskerlandsbyen Cabo de Palos
15/12 Portman Fyret
22/12 Fiskerlandsbyen Cabo de Palos
29/12 Kanonene

Bespisningen har foregått for det meste i nærområde. Om vinteren når det
for det meste har vært stengt i område har vi spist på Garnacha. Los
Belones. Ellers har enkelte spist f. eks på Kinarestauranten. Alle som har
vært med har vært fornøyd med både turene og bespisningen. Jeg har alltid
med førstehjelpsutstyr og både jeg og flere har førstehjelpskurs. Helge
Ødegård tar bilder og referat og i tillegg hjelper til på turene. Jan Parow og
Laila Drilen har hatt ansvaret for kortturene. Gerd Foros, Else og Peter
Sørensen har også vært mye til hjelp. Totalt har det vært med ca. 130
personer på turene fordelt over hele året. Tilslutt vil jeg takke alle som har
vært med og ønsker alle velkommen tilbake neste år.

M.v.h

Ingolf E. Drilen

(Ansvarlig Leder)

Quiz-rapport for 2017.
Også i 2017 har quiz’n gått sin vante gang på onsdagene på Manga Norte.
Oppmøtet har vært meget bra, og både tidligere og nye deltakere har
vært å se; de fleste tidlig på høsten og på vårparten.
Spørsmålene på quiz’n blir hentet fra forskjellige områder.
Tanken er at deltakerne skal finne noen spørsmål fra ett eller flere
av sine interessefelt.
Av og til treffer spørsmålene godt mht. vanskegrad - mens de en gang
i blant kan være av det mer utfordrende slaget.
Med 4-6 deltakere rundt bordene, blir det uansett gode diskusjoner
og et spennende samspill. Selv om både syn og hørsel kan skrante med
årene, imponerer lagene stadig med mye kunnskap.
Den sosiale siden ved quiz’n anses fortsatt å være den viktigste - selv om
mange deltakere også liker å kjenne på sitt iboende konkurranseinstinkt.
En takk til alle deltakerne som har bidratt til en hjernetrim med trivsel og
godt humør.
30. januar 2018
Arve Pedersen

Årsmelding fra Darten 2017

Det har vært Dart de fleste mandager i klubben´s periode i 2017.
Det har vært flere som har vært greie med å ha ansvar for skriving og
telling.
Det har vært fra seks til over tyve stykker på dartkveldene.
Har nå fått ny PC til Darten.

Aslaug

Årsmelding fra vise og allsangkveldene.

Det har vært avholdt fem vise og allsangaftener i 2017 med
god deltagelse +/- 50 stykker hver gang.

En aften måtte avlyses p.g.a. sykdom.

ÅRSREGNSKAP BOCCIA-GRUPPA 2017

Kassabeholdningen pr. 01.01.2016

€

565.23

Spilleinntekter inkl. Jul og påske

€ 1.168.00

Sum

€ 1.733.13

Utgifter torsdag og måneds premier
€

686.16

Rekvisitta.

€

58.80

Utstyr til banen.

€

65.23

Kjøregodtgjørelse

€

63.00

Bespisning av gruppa.

€

236.50

Sum inntekter og utgifter
€ 1.733.13f
Kassabeholdning pr. 31.12.2017

€

1.109.69

€

623.44

€

1.733.13

Regnskap for 2017
pr 31. desember

Regnskap

Budsjett

Avvik

4.720,00

4.200,00

520,00

Salg av Pins

80,00

200,00

120,00

Utleie av hjelpemidler

20,00

0

20,00

379,00

600,00

221,00

5.199,00

5.000,00

199,00

2.241,00

2.500,00

259,00

65,00

100,00

35,00

Hjemmeside/internett

256,06

750,00

493,94

Kontorutgift, blekk, kopiering m.m.

398,38

600,00

201,02

Annen kontorkostnad

335,45

0

335,45

Leie garasje

150,00

300,00

150,00

Blomster, gaver, premier

65,00

100,00

35,00

Gave, Den barmhjertige samaritan

50,00

500,00

450,00

Bankgebyrer

23,53

100,00

76,47

Reisekostnader

32,00

0

32,00

150,00

50,00

100,00

3.766,42

5.000

1.233,58

INNTEKTER

Kontingent

Arrangement etter årsmøtet
Sum inntekter

UTGIFTER

Generalforsamling
Styremøter

Diverse kostnader
Sum utgifter

Årsresultat overskudd / underskudd

1.432,58

EGENKAPITAL pr. 1. Jan 2017

7.090,28

Årsresultat

1.432,58

EGENKAPITAL pr.31. Des 2017

8.522,86

0

1.432,58

210

15

Representert ved:
Kasse beholdning

447,20

Bank

8.075,66

SUM BETALINGSMIDLER

8.522,86

Antall medlemmer

225

________________________________________________________________________
Kasserer

________________________________________________________________________
Revisor

Revisor

DNKLM Budsjett for 2018.

Resultat
2017

Budsjett
2018

4.720

5.000

Salg av Pins

80

50

Utleie av hjelpemidler

20

20

379

400

5.199

5.470

2.241

2.000

65

80

Hjemmeside/internett

256

1.000 *

Kontorutgift, blekk, kopiering m.m.

398

400

Annen kontorkostnad / lisens Members

335

350 **

Leie garasje

150

450 ***

INNTEKTER
Kontingent

Arrangement etter årsmøtet
SUM INNTEKTER

UTGIFTER
Generalforsamling
Styremøter

Blomster, gaver, premier

65

100

Gave, Den barmhjertige samaritan

50

550 ****

Bankgebyrer

24

170 *****

Reisekostnader

32

50

150

100

3.766

5.250

Diverse kostnader
SUM UTGIFTER

ÅRSRESULTAT

EGENKAPITAL pr. 1. 1. 2018

1.433

220

8.522

Årsresultat
EGENKAPITAL pr.31.12.2018

220
8.742

*

Internett-abonnement for syv mndr. av 2017 ført på 2018

**

Gratis i 2017. Kr 1.500 for 2018

***

Garasjeleie for siste halvår 2017 utbetalt i januar 2018

****

Gave til Den Barmhjertige Samaritan (500) ikke utbetalt i 2017

*****

Siste kontoutdrag fra bank (med gebyrer for 2017), mottatt først i 2018

Beholdning av pins 31.12.17

Ant
Aslaug

18

Oddbjørn

23

Iren

6

Aage

32

Tils.

79

Innkjøp,

€ 2,47 / stk

Salgsverdi, € 5 / stk

222,75
450 €

Liste over eiendeler og utstyr tilhørende,
DEN NORSKE KLUBBEN LA MANGA
Pr. 31.12.2017
3 Rullatorer

1 Skammel til barn

1 Gåstol

2 Gjestesenger

2 Rullestoler

1 Plastboks med papirer

2 Ekstra puter til rullestolene

1 Postkasse

2 Krykker

Tak-papp

2 Gå-staver

1 Dokument veske hos leder

1 Spaser stokk

1 Dartskive, matte, brunt stativ og
lampe (står på Manga Norte)

1 Korktavle ca. 25x50
1 Campingbord

1 Kasse med papirer, tilhørende
klubben

2 Barnesenger

1 PC for Darten hos Bjørnar / Arvid

1 Barnetrille

1 Veske med protokoller hos leder

2 Bilseter til barn

Vedr. Vedtektene / endringer og
oppgradering.

Gamle og nye vedtekter ligger på hjemmesida
og kan lastes ned og skrives ut separat.

Hilsen Styret.

Fullmakt.
Vi gir herved _________________________________________fullmakt til å
ivareta og gi våre stemmer under generalforsamlingen 2018
til Den Norske Klubben La Manga.

Dato: ____________________________
Sign 1 : _____________________________
Sign 2 : _____________________________
Sign 3 : _____________________________

