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REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2019 
Gjennomført på epost 15.-31.mars 2020 

 
Norske myndigheter frarådet 13. mars reiser til Frankrike som ikke er strengt nødvendige. Dagen 
etter ble dette utvidet til å gjelde alle utenlandsreiser. NCA informerte sine medlemmer 15. mars 
at det planlagte Årsmøtet 4. april blir gjennomført på epost 15.-31. mars 2020. Til årsmøtet 4. april 
har vi ikke noen innsendte forslag, ingen vedtektsendringer som i fjor, og valgkomiteen har som 
vanlig levert en god innstilling som styret er takknemlig for. Medlemmene ble bedt om å gi sin 
tilslutning til de forslag som skal vedtas ved å forholde seg rolige eller sende en epost til 
post@club-norvege.eu dersom de stemmer imot.  
Avstemningen ble avsluttet 1. april, og ingen har stemt imot.  
Styret takker alle for full oppslutning om denne måten å gjennomføre årsmøtet på. Vi ser frem til 
å møtes ansikt til ansikt til fortsatt glede og utbytte når tiden er moden. 
 Styret ved Torkil Baden, 3. april 2020 

 
 

1. Informasjon fra leder Torkil Baden.  
Vi har en omfattende virksomhet. NCA møtes gjennomsnittlig to ganger i måneden til større 
samlinger i tillegg til ukentlig petanque, golf i de fleste av årets uker, og i filosofigruppen.  
 
Det har vært mye musikk i 2019 med 3 konserter foruten opera i Nice og dans i Cannes. 2020 
vil bli preget av kunst med 2 eller 3 lunsjmøter viet fransk og norsk kunst. Alle har ikke interesse 
for alt, men med så mange valgmuligheter burde alle kunne finne noe som passer. Vi arbeider 
for å holde deltakerprisen så lav som mulig slik at flest mulige kan delta, og mye er derfor 
rimeligere enn i fjor.  
 
Onsdagene 
Det er alltid mange meninger om mat, men mange mener, også guidebøker, at vår 
lunsjrestaurant serverer svært attraktive måltider. Dessuten er en felles lunsj både enklere og 
billigere enn å spise i mindre grupper på andre restauranter. Men det viktigste med en samling 
etter petanquen er at fellesskapet rundt akkurat denne lunsjen er en viktig del av livet i Club 
Norvège. Det er verdifullt at flest mulig samles der til hygge og også til aktuell informasjon. Og 
det er viktig vi ikke er ekskluderende og preget av klikker, men inkluderende. 
 
Programinnholdet 
Vi fortsetter å følge opp spørreundersøkelsen fra 2018 der 60% svarte. Der var det tydelige ønsker 
om temaer som mat, vin, historie, turer, kunst og kultur. Derfor er disse temaene viktige i vårt 
årsprogram.  Dessuten ser mange til NCA som en kilde til informasjon, og vi gir nå en forbedret 
tjeneste med oppslagene Om å bo i Frankrike og Nyttige adresser. Til begge disse oppslagene 
trengs det tips fra alle medlemmene som ønsker å vite mer om spesielle områder og som kan dele 
gode erfaringer enten det er advokater, elektrikere, eiendomsmeglere, leger og andre tjenester vi 
alle har behov for. 
 
Hittil har NCA hatt som parole at vi ikke skal ha en direkte rådgivningsvirksomhet der foreningen 
påtar seg et ansvar. Men vi ønsker allikevel i større grad enn før å fylle behov for assistanse. Vi 
henviser primært til den informasjon som er samlet på hjemmesiden under Om å bo i Frankrike 
og Nyttige adresser.  Men vi innfører samtidig en ny mulighet for å utnytte kompetansen til våre 
medlemmer som har spesiell erfaring og ekspertise om franske forhold. Noen av disse er nå til 
disposisjon for ytterligere informasjon. Vi tar derfor imot spørsmål til post@club-norvege.eu. 
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Informasjon 
En annen viktig kanal er nyhetstjenesten på vår hjemmeside www.club-norvege.eu. Det kan 
være krevende å måle internettrafikk, men det er grunn til å tro at hjemmesiden har 
gjennomsnittlig 60 besøk hver dag, dvs. at 10% av medlemmene bruker den aktivt. Derfor 
forbedrer og moderniserer vi nå utseendet. 
 
Facebook er i samfunnet en viktig faktor for kommunikasjon og deltakelse. Club.norvege har 
885 følgere, men de færreste er aktive. Her ligger det til rette for mer aktiv deltakelse, 
reaksjoner og innspill til klubbens arbeid. 
 
Det skal lønne seg å være medlem i NCA. Du får hjelp til å gjøre livet ved Middelhavskysten 
enda mer innholdsrikt. For å fortelle flere om dette kan du bruke det nye lille infokortet vårt, 
f.eks. der du møter potensielle medlemmer på flyreisen og andre steder! Enda flere av de 
tusener av nordmenn som har bolig og ferieopphold her vil kunne ha utbytte av NCA. 
 
Mitt personlige motto for Club Norvège er et stimulerende og inkluderende miljø. Det kan vi alle 
bidra til! 
 
Torkil Baden 
Styreleder 
 
2. Valg av dirigent, referent og ett medlem til å undertegne protokollen   
sammen med møtelederen.  FALT BORT 
 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  Godkjent 
 
4. Styrets årsberetning.  Godkjent 
 
Styret har hatt 5 styremøter. I tillegg avklares mye på e-post. 
 
Styret har bestått av: 
Leder:     Torkil Baden 
Nestleder:     Marion Gamain 
Kasserer:     Per Langballe 
Styremedlem/Sekretær:    Beathe-Jeanette Lunde 
Styremedlem/ Møtekoordinator:  Liv Sonja Lyngaas 
Styremedlem:    Dag Vidar Bautz til juli 2019 
Styremedlem:    Nina Bugge Øyen 
Styremedlem:    Caroline Liard 
 
Andre tillitsvalgte: 
Valgkomite: Herman Foss (leder), Berit Røhne Aass, Jan H. Guettler, Anne Aschehoug 
Barnegruppen: Anne Aschehoug 
President pétanque: Herman Foss 
Golfkoordinator: Sigurd Eek Pedersen m.fl. (se nedenfor) 
Webredaktør: Berit Røhne Aass 
Revisor: Geir Saue 
 
Medlemsstatus 
Ved årets utgang var det 639 medlemmer i forhold til 651 året før. Antall husstander var 363 
mot 370 året før.  
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Flere av våre mest trofaste støttespillere gikk bort i 2019. Blant flere er det naturlig å trekke frem 
Dag Vidar Bautz, Grete Roede og Erik Koritzinsky.  

 
5. Regnskap og revisors beretning.  Godkjent 

 
Regnskapet viser et underskudd på EUR 2.290,44 og har en egenkapital på EUR 38.905,18.  
Etter min mening gir dette et korrekt bilde av driften og egenkapitalen.  
Jeg anbefaler at regnskapet fastsettes som klubbens regnskap for 2019.  
 
Valbonne / Lier, 21. januar 2020  
Geir Bern Saue Revisor (signert digitalt)  
 
6. Forslag fra medlemmene. Ingen forslag er innkommet. 
 
7. Valg av leder, nestleder og styremedlemmer, forslag fra valgkomiteen. Godkjent 
 
Valgkomiteens forslag til styret i NCA for perioden 2020/2021:  

 
    
Leder  Torkil BADEN  Gjenvalg  1 år  
Nestleder  Marion GAMAIN  Gjenvalg  2 år  
    
Styremedlem  Per LANGBALLE  Ikke på valg  1 år igjen  
Styremedlem  Caroline LIARD  Ikke på valg  1 år igjen  
Styremedlem  Liv Sonja LYNGAAS  Ikke på valg  1 år igjen  

Styremedlem  Beathe-Jeanette 
LUNDE  Gjenvalg  1 år  

Styremedlem  Svein HVEDING  Ny  2 år  
Styremedlem  Kristin EIDE  Ny  2 år  
    
Med vennlig hilsen  
Herman FOSS, Berit Røhne AASS, Jan H. GUTTLER, Anne ASCHEHOUG  
12. februar 2020  
 
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret. Godkjent 
 
Herman Foss (leder). Gjenvalg. 2 år  
Anne Aschehoug. Gjenvalg. 2 år  
Berit Røhne Aass. Gjenvalg. 1 år  
Jan H. Guettler. Gjenvalg. 1 år  
 
9. Valg av revisor etter forslag fra styret. Godkjent 
 
Geir Saue. 1 år.  

 
Referat ved Beathe-Jeanette Lunde, sekretær. 
 

 


