Årsmelding 2018
Club VinoGastro
En aktivitetsgruppe i Den Norske Klubben Costa Blanca, stiftet 23. februar 2007

Etter årsmøtet i februar 2017 har klubben hatt følgende styre: Leder Bjørg Kaspersen, nestleder Bjørn
Væthe, kasserer Bo Taklo , sekretær Grete Ebbell Hestnes, styremedlemmer Maj-Britt Frederiksen og Per
Brandt-Hansen og varamedlemmer Kari Strømme og Unni Skaarud. I tillegg har vi hatt en stor
hjelpegruppe, som gjør det mulig for oss å gjennomføre aktivitetene.
Club VinoGastros ordinære driftsår er fra 1. Januar til og med 31 desember. Formålsparagrafen lyder
”Fremme drikke- og matkultur gjennom informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene”.
For å oppfylle dette formålet har styret i den ordinære driftsperioden gjennomført 8 styremøter, for bl.a.
planlegging av temaer, turer og annet styrearbeid og 8 medlemsmøter. Vi har hatt 7 vellykkede
dagsturer, til bl.a. Villa Joyosa, Maserof i Jalondalen, Bocopa i Petrer, Altea, Rodrigez de Vera i Chinchilla,
Novelda og ikke minst langturen til Baskerland. I februar hadde vi en vellykket 10-års feiring av
VinoGastro, og vi har arrangert julaften i klubben.
Temaene på møtene har vært alt fra sjokolade, ost, kanin, spansk frukt, skinke og pølse, «hipster-mat»
(de som var tilstede på møtet vet hva det var). Det har blitt delt ut smaksprøver både i fast og flytende
form, slik at ”mat opplevelsen” er blitt komplett. Hvert tema er blitt belyst gjennom korte foredrag om
maten og valg av vin.
Medlemsmøtene er svært populære, og ved en anledning ble det nødvendig å avvise sent-kommende
medlemmer på grunn av restriksjonene for bruk av bodegaen, som er max 120 tilstedeværende.
Økonomien i Club VinoGastro er god. Turene har gitt et greit overskudd, men det er loddsalget som gir
den beste inntekten. Lotteriinntektene har alene netto tilført VinoGastro mer enn € 3.700 (takk til
tilstedeværende medlemmer) og turene har bidratt mer enn € 2600.
Regnskapet viser et overskudd på € 2757 som i sin helhet er godskrevet egenkapitalen. Alle avsetninger,
årets og tidligere års overskudd er pr i dag plassert på Sparekonto.
Vi har mye penger i bank, og nytt av året er derfor at vi budsjetterer med underskudd på 7500€: en
overføring på 10000 € til moderklubben, til bl.a. teleslynge, nødvendig oppgradering av anretningen, evt.
overføring til trengende i Alfaz, og 2500€ til tomte-andeler. Da vil vi sitte igjen med ca 10000€ i kapital.
På årsmøtet i fjor ble det vedtatt å bruke deler av overskuddet på bl.a. å forbedre akustikken i Bodegaen,
og dette har vi nå hatt glede av i mesteparten av året.
Til nå har VinoGastro ført eget regnskap og sendt dette til klubbens økonomiansvarlig for revisjon. Fordi
DNKCB er juridisk ansvarlig for å oppgi regnskapstallene fra alle aktivitetsgruppene, vil vi framover ikke
føre eget regnskap. Vi setter opp budsjett, og vil styre i henhold til dette. Regnskapet føres som en egen
avdeling i DNKCB.
Ved utgangen av driftsåret hadde klubben 341 medlemmer. Medlemmer som ikke fornyer sitt
medlemskap innen 31.03.2017 blir tatt ut av mail listen.
Aktivitetskalenderen og økonomibudsjett 2018 gjenspeiler samme hyggelige ambisjonsnivå som fjoråret.
Takk for et svært aktivt og hyggelig år og vi håper alle medlemmer vil fornye sitt medlemskap og verve
ytterlige medlemmer, både til VinoGastro og DNKCB.
Alfaz del Pi, 13.02.2018
Styret i Club VinoGastro
(Sign)

Club VinoGastro
Årsregnskap 2017
Resultat
2016

Resultat
2017

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Inntekter
Medlemskontigent
Medlemsmøter
Reiseaktiviteter
Andre inntekter
Sum inntekter

2570
3906
2580
10
9066

3410
3682
2646
65
9803

3200
3000
3000
0
9200

3200
3000
2500
0
8700

Kostnader
Lokalleie
Gaver
Gave til moderklubben
Andre kostnader
Sum kostnader

950
2000
2362
958
6270

1000
0
4461
1585
7046

1000
2000
3000
1000
7000

1000
0
10000 *
2700
13700

Årets overskudd/underskudd

2796

2757

2200

-5000

*

bl.a. teleslynge og avtrekk fra bodega og evt. beløp til trengende i Alfaz (1500)

Balanse 31.12.2017
Eiendeler
Kontanter
Kasse
Bank
Sum kontanter
Fordringer
Jubileumsfest
Tur Bilbao
Sum fordringer
Sum eiendeler
Egenkapital
Egenkapital 01.01
Årets overskudd
Sum egenkapital
Gjeld
Kontingentforskudd
Festforskudd
Dobbel innbetaling Madrid
Moderklubben
Sum gjeld
Sum egenkapital/gjeld
** Tomteandeler

2016

2017

2
9998
10000

209
17984
18193

300
7000
7300
17300

0
0
0
18193

9711
2796
12507

12506
2757
15263

470
900
1000
2423
4793
17300

430
0
0
2500 **
2930
18193

VEDTEKTER
for
Club VinoGastro
Revidert 13.2.2018

1. Club VinoGastro, senere kalt CVG, ble vedtatt stiftet 23. februar 2007.
2. CVG er en del av og kun åpen for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca
(DNKCB) og retter seg etter dennes vedtekter, samt det gjeldende spanske regelverk.
Tilknytningen til DNKCB dekker behovet for registrering ifølge spansk lov for
organisasjoner.
3. CVG er upolitisk og formålet er å fremme god drikke- og matkultur gjennom informasjon
og felles aktiviteter blant medlemmene.
4. Det avholdes minst 6 medlemsmøter i perioden 1. september til 30 april. DNKCB´s
lokaler er clubens adresse og faste tilholdssted.
5. Styret skal bestå av 6 medlemmer med følgende funksjoner: leder, nestleder, sekretær,
kasserer og to styremedlemmer samt to varamedlemmer. Leder og nestleder skal ikke stå
på valg samtidig. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.
Styremedlemmene har en stemme hver. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
6. I tidsrommet juni-august kan det avholdes styremøte som telefonmøter eller tilsvarende,
dersom ekstraordinære forhold krever dette. Leder innkaller til slikt møte.
7. Styret kan utnevne utvalg og arbeidsgrupper etter behov.
8. Kontingenten for kommende år bestemmes av årsmøtet etter forslag fra styret. Forslaget
skal samsvare med det budsjettforslag som framlegges under pkt 9.
Medlemsskapet fornyes i perioden 1. januar til årsmøtedatoen. Medlemmer som ikke har
betalt sin kontigent innen årsmøtestart, har ikke stemmerett og blir deretter strøket fra
medlemslistene.
9. Årsmøtet inneholder følgende faste poster;
1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Fastsettelse av kontingent for neste år
6. Budsjettforslag
7. Innkomne forslag
8. Valg
10. Vedtak fattes med alminnelig flertall unntatt ved vedtak om oppløsning, opphør og ved
vedtektsendring, som krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Valget kan skje muntlig med
mindre annen voteringsmåte vedtas. Det er tilstrekkelig at et medlem forlanger skriftlig
avstemming. Valgene skal skje skriftlig dersom det foreligger flere enn ett forslag

11. CVG skal ha eget regnskap og selvstendig styring av clubens drift og midler. Regnskapet
revideres av DNKCB´s kasserer og regnskap leveres DNKCB ved regnskapsårets slutt.
CVG skal hvert år presentere for årsmøtet et budsjett som aktivitetene skal styres etter.
CVG's regnskap føres av DNKCB's kontor, og inngår som et avdelingsregnskap i
DNKCB's regnskap. Prosjektregnskap for møter, turer og andre arrangementer føres av
CVG's kasserer eller arrangementsansvarlig, og leveres DNKCB's kontor snarest mulig
etter endt arrangement
12. CVGs styre utarbeider en årlig aktivitets-kalender basert på forslag fra medlemmene.
13. Årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned.
14. Ved eventuelt opphør av CVG går clubens eiendeler til DNKCB. Vedtektene er vedtatt i
årsmøtet for VinoGastro 2018.

L´Alfaz del Pi 13.2.2018
Styret

Valgkomiteen i VinoGastro’s innstilling til Årsmøte 2018

Valgkomiteen har bestått av Elisabeth Nilsen, Erling Kaspersen og Thor Magne Mauland.

Styret i VinoGastro 2017 har vært:
Bjørg Kaspersen

Leder

ikke på valg

Bjørn Væthe

Nestleder

på valg

tar gjenvalg

Bo Taklo

Kasserer

på valg

tar ikke gjenvalg

Grete E. Hestnes

Sekretær

ikke på valg

Per Brandt-Hansen

Styremedlem

på valg

Maj-Britt Fredriksen

Styremedlem

ikke på valg

Unni Skårud

Varamedlem

ikke på valg

Kari Strømme

Varamedlem

på valg

se note 1.

se note 1.

Valgkomiteen’s innstilling til Generalforsamlingen er som følger:
Note 1) Per Brandt-Hansen og Kari Strømme tar ”gjenvalg”, Per Brandt-Hansen som
Styremedlem, og Kari Strømme går inn som kasserer.
Bjørn Væthe

Nestleder

velges for 2 år

Kari Strømme

Kasserer

velges for 2 år

Per Brandt-Hansen

Varamedlem

velges for 2 år

Sigmund Lothe

Styremedlem

velges for 2 år

Alle kandidater har sagt seg villig til å påta seg de aktuelle verv.
Komiteens forslag er enstemmig.

Dersom valgkomiteens forslag vedtas vil styret i VinoGastro 2018 ha følgende
sammensetning.

Bjørg Kaspersen

Leder

1 år igjen

Bjørn Væthe

Nestleder

2 år igjen

Kari Strømme

Kasserer

2 år igjen

Grete E. Hestnes

Sekretær

1 år igjen

Maj-Britt Fredriksen

Styremedlem

1 år igjen

Sigmund Lothe

Styremedlem

2 år igjen

Unni Skårud

Varamedlem

1 år igjen

Per Brandt-Hansen

Varamedlem

2 år igjen

Alfaz del Pi, 27. November 2017
Elisabeth Nilsen
( sign )

Erling Kaspersen
( sign )

Thor M. Mauland
( sign )

