ÅRSMELDING 2012/2013
for
Club VinoGastro
Tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca
Stiftet 23. februar 2007
Etter årsmøtet i oktober 2012 har styret følgende sammensetning:
leder; Gunnar Hestnes, nestleder; Bjørn Væthe, kasserer; Elisabeth Nilsen, sekretær; Grete Ebbell
Hestnes, styremedlem; Olav Raaen og Jørgen Juul-Larsen, varamedlemmer; Tove Riege og Erling
Hegge. Unni Skaarud, Anita Haugen og Hans Svedbergh har i hele 2013 deltatt på styremøtene som
«Hjelpekorpsets´» representanter. Resten av «Hjelpekorpset» har deltatt aktivt i å arrangere
medlemsmøtene. Det er grunn for å berømme alle for god innsats i året som har gått.
Club VinoGastros´ordinære driftsår er fra 1. oktober foregående år og fram til og med 30.
september i inneværende år.
Formålsparagrafen for Club VinoGastro lyder: « Fremme drikke- og matkultur gjennom
informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene». For å oppfylle dette formålet har styret i den
ordinære driftsperioden gjennomført 9 styremøter, 9 medlemsmøter med temaer og servering.
7 dagsturer og ikke minst tur til La Mancha.
Blant temaene på møtene : spansk ost, - skinke, mandler, sjokolade, grønnsaker, fisk og kjøtt.
Som vanlig har hvert tema blitt belyst via korte foredrag. God drikke tilpasset maten har
selvfølgelig blitt servert.
Medlemsmøtene har vært om mulig enda mere populære og klubblokalene tidvis helt sprengt. Vi ser
fram til å komme i nye lokaler.
Dagsturene har i stor grad fulgt opp medlemsmøtenes tema slik at spansk mattradisjon har vært i
fokus.
Grunnet gode overskudd , både fra medlemsmøtene og turene våre, er økonomien i VinoGastro
svært god.
Lotteriinntektene gir en netto på 4542 € og turene har bidratt med hele 6578 €.
Til fattige trengende har vi bevilget 2100 €, fordelt likt med 700 € hver på Alfaz mat bank, Callosa
v/Hermanrud og Kiwanis juleaksjon.
Moderklubben DNKCB er i alt tilgodesett med 6550 €. Kunstlotteriet ble støttet med 876 €.
Inkludert i denne sum er to ekstraordinære søknader som er tilgodesett med samlet 1550€.
Regnskapet viser et overskudd på 2078 € som i sin helhet er godskrevet egenkapitalen.
Cluben har ved regnskapsårets slutt en netto kapital på 9463 €. I tråd med tidligere år foreslås 5000
€ overført til moderklubben som ekstraordinært konsernbidrag.
Alle avsetninger og overskudd er plassert på sparekonto.
Ved utgangen av driftsåret har cluben VinoGastro 385 medlemmer.
Medlemmer som ikke fornyer sitt medlemskap innen 31.12.2013 vil bli strøket.
Takk for et svært aktivt og hyggelig år – et nytt hyggelig VinoGastro år er i sikte!
Alfaz del Pi 15 oktober 2013
Styret i Club VinoGastro
(sign)

