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REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2020
Gjennomført på epost 22-26.mars 2021
1. Informasjon fra Leder.
Styret har holdt aktiviteten oppe med tilgjengelige midler, og vi har maktet å gjennomføre ni
arrangementer. For å bøte på mangelen på lunsjmøter og andre arrangementer er kontingenten
redusert for 2021. Styret har masse ønsker og planer for de neste månedene, men vi venter
med å tidfeste dem til vi vet at nordmenn får grønt lys til å dra sørover igjen og sammenkomster
er realistiske.
NCA-prisen
Styret har vedtatt å gi NCA-prisen til to medlemmer for sin innsats:
Elin Madsen for sitt mangeårige virke som sekretær.
Lise Lilloe for sin mangeårige innsats for mandagsgolfen i NCA.
Siden vi ikke har hatt noen stor samling, gleder vi oss til å foreta overrekkelsen senere i 2021.
Kontingent
Siden det har vært redusert utbytte av kontingenten for 2020, er det for 2021 en midlertidig
nedsettelse av kontingenten. Husstander betaler 40 euro (i stedet for 60), og
enkeltmedlemsskap koster 25 euro (i stedet for 40).
Informasjon
Hjemmesiden www.club-norvege.eu er et av de viktigste virkemidlene for informasjon.
Nyhetssiden oppdateres jevnlig og er først og fremst viktig for å orientere om aktiviteter i
klubben, men også med nyheter om det som skjer i Frankrike. Berit Røhne Aass gjør en
storartet innsats som aktiv nettredaktør, også med egenprodusert grafikk.
2020 har vært spesiell med en bulletin nesten daglig. Dette har vakt interesse langt utover
medlemmenes rekker, og statistikken viser økende interesse. «Daily visits» har til tider vært
oppe i 145 i gjennomsnitt pr. måned, og det betyr 145 lesere hver dag, over dobbelt så mange
som året før.
Styret v/leder har i løpet av året skrevet 18 hilsener på hjemmesiden med aktuelle kommentarer
og informasjon.
I desember 2020 begynte en omlegging av siden med plass til annonser. I 2021 blir det en mer
omfattende omlegging som vi håper vil gi større leservennlighet.
Facebooksiden sprer informasjon om foreningen og det norske miljøet i på Côte d’Azur.
www.facebook.com/club.norvege. Denne er en av mange Facebooksider om norsk-franske
forhold, og styret ønsker å styrke tilgjengeligheten til hele Facebook-området. En stor takk til
Elin Madsen som var ansvarlig for denne siden frem til februar 2021. Kristin Eide (Styremedlem)
har overtatt dette ansvaret.
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Oppslaget Om å bo i Frankrike på hjemmesiden er stadig i forbedring med nye viktige artikler.
Dette prosjektet fortsetter i 2021 ved styremedlem Kristin Eide. Artiklene er for medlemmer, og
styret tror at all informasjonen bidrar til å begrunne medlemskap.
VG hadde i august et intervju med styreleder om drikkevaner for pensjonister i sørlige strøk, og
det har vært artikkel om NCA i reiselivsmagasinet King Goya.
Det nye tiltaket med mulighet for individuell rådgivning har gitt en rekke henvendelser til vår
epostadresse om økonomi, eiendom og helse. Disse blir besvart av erfarne fastboende NCAmedlemmer.
Det lille kortet «Velkommen til Club Norvege Cote d’Azur» fra 2019 blir stadig distribuert som
en informasjon og rekruttering. Alle oppfordres til å gi dette kortet videre.
Undertegnede avslutter nå seks års arbeid i styret, de fire siste som leder. Jeg ønsker å
prioritere andre aktiviteter, men ser frem til å være i miljøet fortsatt. Ansvar i NCA har vært
berikende på mange måter, og det har vært en glede å samarbeide med kompetente og
ansvarsfulle styremedlemmer. I vårt effektive samarbeid blir saker løst fort og samtidig på en
hyggelig måte. Takk til styret og mange andre medarbeidere for ivrig og lojal innsats!
Mitt motto har vært at vår norsk-franske klubb skal være et stimulerende og inkluderende miljø,
og jeg er sikker på at det vil den fortsatt være.
Torkil Baden
Avtroppende Styreleder
Fullstendig tekst til Torkil Badens velkomsthilsen står i årsberetningen.
2.

Valg av referent og ett medlem til å undertegne protokollen
Beathe-Jeanette Lunde, referent. Undertegne: Hildur Gaare: Godkjent

3.

Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent

4.

Styrets årsberetning: Godkjent
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem/sekretær:
Styremedlem/ møtekoordinator:
Styremedlem/dataansvarlig
Styremedlem:
Styremedlem/red.infosider:

Torkil Baden
Marion Gamain
Per Langballe
Beathe-Jeanette Lunde
Liv Sonja Lyngaas Patuano
Svein Hveding
Caroline Liard
Kristin Eide

Styret har hatt tre styremøter. I tillegg avklares mye på e-post.
Andre tillitsvalgte:
Valgkomite:
Herman Foss (leder), Berit Røhne Aass, Jan H. Guettler, Anne Aschehoug
Barnegruppen: Anne Aschehoug
President pétanque: Herman Foss
Organisator pétanque-lunsj: Erik Bergseter
Golfkoordinator: Sigurd Eek Pedersen m.fl.
Kirkekontakt: Torkil Baden
Nettredaktør: Berit Røhne Aass
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Facebookredatør: Elin Madsen
Revisor: Geir Bern Saue
Datakonsulent, lønnet: Lasse Tobiassen
Medlemstall
Ved siste årsskifte hadde vi 603 medlemmer. I 2020 var det så mange som 121
medlemmer som ikke fornyet sitt medlemskap av forskjellige grunner så som
pandemisituasjonen, reisemuligheter og salg av bolig i Frankrike. Samtidig er det
gledelig at NCA har fått 59 nye medlemmer i 2020, et rekordartet tilsig.
5.

Regnskap og revisors beretning: Godkjent
Som tillitsvalgt revisor har jeg kontrollert årsregnskapet for Norvege Cote d´Azur for
regnskapsåret 2020. Regnskapet viser et overskudd på EUR 11.428,45 og har en
egenkapital på EUR 50.333,63. Etter min mening gir dette et korrekt bilde av driften
og egenkapitalen. Jeg anbefaler at regnskapet fastsettes som klubbens regnskap for
2020.
Valbonne/Lier, 25. januar 2021
Geir Bern Saue, Revisor (signert digitalt)

6.

Forslag fra medlemmene: Ingen forslag ble mottatt.

7.

Valg av leder, nestleder og styremedlemmer etter forslag fra
valgkomiteen: Godkjent
Valgkomiteens forslag til styret i NCA for perioden 2021/2022:
Leder
Marion GAMAIN
Opprykk
Nestleder
Kristin EIDE
Opprykk
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Per LANGBALLE
Caroline LIARD
Liv Sonja LYNGAAS
Beathe-Jeanette LUNDE
Svein HVEDING
Knut Arild FJELDVIK
EVENSEN

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ny

1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år igjen
2 år

Med vennlig hilsen Valgkomiteen, 25. januar 2021
Herman FOSS, Berit Røhne AASS, Jan H. GUETTLER, Anne ASCHEHOUG
8.

Valg av medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret: Godkjent
Herman FOSS, ikke på valg. 1 år igjen.
Berit Røhne AASS, gjenvalg. Velges for 2 år.
Torkil BADEN, ny velges for 2 år.
Anne ASCHEHOUG, ikke på valg. 1 år igjen.

9.

Valg av revisor etter forslag fra styret: Godkjent
Geir Bern Saue, 1 år.
Referat ved Beathe-Jeanette Lunde, sekretær.
Undertegne: Hildur Gaare
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