Årsmelding 2013/2014
for
Club VinoGastro
Tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca.
Stiftet 23. februar 2007.
Etter årsmøtet i oktober 2013 har styret følgende sammensetning:
Gunnar Hestnes (leder), Bjørn Væthe (nestleder), Elisabeth Nilsen (kasserer), Grete Ebbell Hestnes
(sekretær), Olav Raaen (styremedlem), Jørgen Juul-Larsen (styremedlem), Erling Hegge
(varamedlem) og Bjarne Krokeide (varamedlem).
Hjelpegruppen som består av Unni Skaarud, Anita Haugen og Hans Svedbergh møter fast på
styremøtene med «talerett».
Hjelpekorpset deltar aktivt med å arrangere medlemsmøtene.
Det er all grunn til å berømme alle for god innsats i året som har gått.
Etter vedtak i Generalforsamlingen i oktober 2013 ble driftsåret endret til å gjelde fra 1. januar til
31. desember det enkelte år.
Dette medførte at denne årsmeldingen omfatter tiden fra 1. oktober 2013 til og med 31. desember
2014.
Formålsparagrafen for VinoGastro lyder: «Fremme god drikke- og matkultur gjennom informasjon
og felles aktiviteter blant medlemmene».
For å oppfylle dette formålet har styret i driftsperioden gjennomført 12 styremøter, 12
medlemsmøter med tema og servering samt 7 dagsturer. Dessuten langturen til Ribera del Duero
mm over 6 dager.
Temaene på medlemsmøtene har som tidligere vært mangesidige med vekt på spansk mat-tradisjon,
godt tilpasset drikke har også blitt servert.
Allerede i mars 2014 fikk vi holdt vårt første møte i det nye flotte klubbhuset.
Godt frammøte på våre medlemsmøter gjør at Bodegaen innimellom blir i trangeste laget. Men vi
skal ikke klage på populariteten!
Vi har i dette driftsåret støttet moderklubben med i alt 15 332 €. Dette har medført at utgiftsiden er
3 667 € høyre enn inntektssiden.
På tross av dette er VinoGastros´økonomi tilfredsstillende ved inngangen til et nytt år.
Via moderklubben har vi også bidratt med 2 100 € til veldedighet.
Klubben har ved regnskapsårets slutt en netto kapital på 6427€. Det foreslås – i tråd med tidligere
praksis – å overføre et ekstraordinært konsernbidrag – stort € 2 000.
Ved utgangen av driftsåret har VinoGastro 358 medlemmer (27 færre enn forrige år).
Takk for et svært aktivt og hyggelig år – med et nytt godt VinoGastro-år i sikte!

Alfaz del Pi, 10 februar 2015
Styret i Club VinoGastro
(sign.)

