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INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2020 

Gjennomføres på epost 22 - 26. mars 

 

DAGSORDEN   
 
1.         Velkommen ved leder Torkil Baden. SE NEDENFOR 

2.         Valg av referent og ett medlem til å undertegne protokollen 

            Forslag: Beathe-Jeanette Lunde, referent. Undertegne: Hildur Gaare 

            JA ELLER NEI 

3.          Godkjenning av innkalling og dagsorden: JA ELLER NEI 

4.          Styrets årsberetning TIL GODKJENNING: JA ELLER NEI 

5.          Regnskap og revisors beretning TIL GODKJENNING: JA ELLER NEI 

6.          Forslag fra medlemmene. FRIST FOR FORSLAG: 15. mars 

7.          Valg av leder, nestleder og styremedlemmer etter forslag fra 

             valgkomiteen TIL VEDTAK: JA ELLER NEI 

8.          Valg av medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret 

            TIL VEDTAK: JA ELLER NEI 

9.         Valg av revisor etter forslag fra styret TIL VEDTAK: JA ELLER NEI 

  

Sakspapirer for sak 5,7,8 og 9 følger separat. 

  

Vennligst husk at kun betalt kontingent for 2021 gir anledning til å stemme. 

  

Hvis du stemmer JA, gjør du ingenting. Hvis du stemmer nei eller har andre 

kommentarer, sender du en epost tilpost@club-norvege.eu innen 27.mars. 
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Velkommen til årsmøte 2020! 

Nå ser vi fremover! Vi står midt i en vanskelig tid, og vi har savnet vårt fellesskap. 

Skjermen har vært en redning også for foreningsarbeidet, og året har vært preget av 

hyppig informasjon på vår hjemmeside og medlemsbrev og styremøter på skjermen 

og på epost. 

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.  

Til den franske nasjonaldagen 14. juli skrev jeg dette på vår hjemmeside, og det 

passer fortsatt:  I dag feires det med munnbind, men det feires. Intet knekker 

stoltheten over det ærerike og livsglade Frankrike. Vi utlendinger som har det 

privilegium å få oppleve det beste av fransk natur og kultur vet at «gloire» og «La 

Joie de Vivre» består. Vi gleder oss til å oppleve dette mer og mer i tiden som 

kommer. Hurra for Frankrike! 

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 

Leder  
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ÅRSBERETNING 2020 

Styret har bestått av: 

Leder:     Torkil Baden 

Nestleder:    Marion Gamain 

Kasserer:    Per Langballe 

Styremedlem/sekretær:   Beathe-Jeanette Lunde 

Styremedlem/ møtekoordinator:  Liv Sonja Lyngaas Patuano 

Styremedlem/dataansvarlig Svein Hveding 

Styremedlem:   Caroline Liard 

Styremedlem/red.infosider:  Kristin Eide 

 

Styret har hatt tre styremøter. I tillegg avklares mye på e-post. 

 
Styremøte på internett 2. oktober 

 
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 

Facebookredatør: Elin Madsen 

Revisor: Geir Saue 

Datakonsulent, lønnet: Lasse Tobiassen 
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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. Også i januar og februar 2021 er det kommet en rekke innmeldinger. Det betyr 
at NCA og ikke minst hjemmesiden framstår som attraktiv. Tallene innebærer at 
omtrent tiendeparten av dagens medlemmer er innmeldt i 2020.  
 
Statistisk sentralbyrå forteller at så mange som fem tusen nordmenn har fast 
eiendom i Frankrike (4.636 i 2018). Det er mange fordeler ved å være en forening 
der antallet møtedeltakere er greit å håndtere. Men det er store muligheter for at 
flere medlemmer kan styrke NCA. 
 

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. 
 
Familien til Erik Koritzinsky, som døde i 2019. ønsker å gi hans selvbiografi til alle 
som ønsker, også til de som allerede har kjøpt den. Den finnes også i engelsk 
utgave. Utdeling vil bli gjort ved passende anledning. 
 
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» 
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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. 
 

 
Plass til informative annonser på NCA-siden. 

 

Facebooksiden sprer informasjon om foreningen og det norske miljøet i på Côte 
d’Azur. Elin Madsen er ansvarlig for 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. 
 
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 NCA-medlemmer.  
 
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.  
 
Økonomi 
 
2020 ga et overskudd på euro 11 428,45 mot 0 i budsjett. På grunn av Covid-19 ble 
alle fysiske arrangementer på to nær avlyst, og så vel inntekter/kostnader ved 
arrangementer som øvrige kostnader er kraftig redusert på grunn av den lave 
aktiviteten. Styrets mål er en sunn økonomi uten å akkumulere mere egenkapital enn 
det klubben hadde ved inngang av året. Styret har derfor besluttet å sette ned 
kontingenten for 2021 til 40.- euro for husstander og 25.- euro for enkeltmedlemmer. 
Budsjettet for 2021 er derfor satt opp med et underskudd på 4 305.- euro. For 2022 
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regnes det med ordinær kontingent igjen på hhv 60.- og 40.- euro. 
 
Medlemslisten ble ikke trykket i 2020, men oversikt over alle medlemmene ligger på 
klubbens hjemmeside. Annonseinntektene er av denne grunn også 0. For 2021 er 
hjemmesiden lagt om slik at vi har annonser der. For 1. kvartal 2021 er det solgt 
annonser for 900.- euro. 
 
Vår mangeårige sponsor av petanque, Nykredit, avsluttet i 2019 sin sponsing, og 
forsikringsselskapet Generali ved Eric Ribe trådte inn i stedet. Dessverre ble 
petanque-arrangementene avlyst på grunn av Covid-19, men Generali sponser i 
stedet 2021 arrangementene. Vi takker både avtroppende og påtroppende sponsor.  
 
Program 
 
Under normale forhold møtes NCA ca. to ganger i måneden til større samlinger i 
tillegg til ukentlig petanque og golf i de fleste av årets uker. Vi klarte å gjennomføre 
våre planlagte arrangementer i januar og februar før myndighetene frarådet alle 
utenlandsreiser og Covid-19 pandemien var et faktum. NCA måtte ta koronapause, 
men økte informasjonsaktiviteten på hjemmesiden. 
 
Internett ble redningen for årsmøtet og 17. mai. Samtidig har det vært en positiv 
erfaring hvordan datateknikken kan gi oss nye former for kontakt. Heldigvis har vi 
ikke hatt datavirus! 
 
Sommeren 2020 ble for mange et hyggelig og etterlengtet gjensyn med Frankrike. 
Petanque og lunsj i Valbonne startet opp, og golfkøllene svingte på mandager. Så 
kom karanteneplikten ved tilbakereise til Norge som nok gjorde at mange 
medlemmer utsatte sine planer om å reise sørover.  
 
Gjennomførte arrangementer i 2020 
 
25. januar ”A taste of Nice”. Byvandring i gamle Nice hvor vi smakte på Nicois-
kjøkkenets mat og vin. Vi lærte også om den unike historien og kulturarven.  
30 deltakere. 

 
Klare til å smake på Nice! 
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22. februar. Kunstnermøte. Mai Cheng, Guy Sardinoux, Anne Bævre Espeli og 
Vibeke Kjellingland i samtale med Torkil Baden. 53 deltakere. 

 
 
9. mars Petanque-finale der Sylvie og Birger Elverhøy vant igjen! 
 
15.-31. mars Årsmøte på epost. 
 
6. mai Seminar om eiendomsmarkedet med Harald Starke, Riviera Keys på Zoom 
videokonferanse med 70 deltakere. 
 
17. mai feiring kl. 11 og kl.12 på Sjømannskirkens Facebook 

 
Roald Øyens 17. mainøtter på Sjømannskirkens Facebook 
 
September Høst-Rick vunnet av Berit Røhne Aass. 15 bidrag og 24 deltakere i 
avstemningen. Gjennomført på epost. 
 

 
Torkil Baden leser finalistene i Jule-Rick-konkurransen  
på Sjømannskirkens Facebook 13.desember. 
 
November-desember Jule-Rick vunnet av Kirsten Varslot. 16 bidrag og 38 avgitte 
stemmer. Premieoverrekkelsen kommer i 2021. 
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13. desember Adventsfest med Lucia. Sjømannskirkens Facebook 

 
 
 
Utsatte/avlyste arrangementer 
 
Flere av disse vil bli gjennomført i 2021/2022 når situasjonen tilsier det. 
Lørdag 21. mars. Lunsjmøte om eiendom, skatt og arv. Franske regler om  
 boligøkonomi og overdragelse er kompliserte. V/notar Jean-Dimitri Chalet,  
 Lise Caspar og Harald Starke fra meglerhuset Riviera Keys/Bjurfors. 
Lørdag 28. mars. New York-dans i Cannes, Theatre Croisette, Marriott Hotel.  
 Middag med innledning om forestillingen. 
Tirsdag 28. april Klubbmesterskap i pétanque i Valbonne. 
Søndag 4. oktober Generasjonslunsj på Le Manoir de l’Etang, Mougins. 
Lørdag 10. oktober Nordisk pétanquemesterskap 
Tirsdag 13. oktober Vintur til Chateau Saint Pierre, Les Arcs.  
Tirsdag 20. oktober Pétanqeturnering med trukket partner. 
Tirsdag 27. oktober Quizaften 
Lørdag 7. november Lunsjmøte. Torleiv Aaslestad: Eventyrlige kunstnere – Christian 
  Skredsvig og Theodor Kittelsen 
Lørdag 21. november Julemiddag med limerick-kåring og musikk. 
Søndag 29. november Adventsgudstjeneste og familiefest i Opio 
 
Petanque 
 
Petanque fortsetter å være den absolutt mest populære aktiviteten i NCA. Også 
2020 startet friskt med en mengde glade spillere i lykkelig uvitenhet! Plutselig var det 
slutt! Det eneste vi rakk var å avslutte seriespillet for sesongen 2019/20. Ved en 
kombinasjon av tilfeldigheter var finalen flyttet fram til 9. mars. Den ble vunnet av 
Sylvie og Birger Elverhøi som ble mestere for tredje gang på rad, og femte gang 
totalt. Vi gratulerer og bøyer oss imponert i støvet. Denne gangen var det Nina og 
Roald Øyen som tapte finalen. 
 
I samarbeid med vår nye sponsor Generali i Vence, var planene for seriespill, 
klubbmesterskap og høstturnering klare. De tre turneringene ble utsatt og senere 
avlyst etter tur. I et anfall av motløshet ble Covid-19 kåret til klubbmester for 2020! 
I likhet med alle andre lengter vi tilbake til den gode gamle hverdagen med smil og 
spilleglede på petanquebanen hver onsdag. 
 

Med sportslig hilsen Herman Foss, President  
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Petanqelunsj 
 
Vi hadde normal lunsj til ca. midten av mars. Etter det ble vårt spisested A la Maison 
stengt og åpen med jevne mellomrom.  Etter 1 oktober har det ikke vært noen lunsj 
på A la Maison. Vi håper jo å komme sterkt tilbake i 2021 når Covid-19 gir seg og de 
fleste av oss har fått vaksine. 
 

Erik Bergseter 
 
Golf 
 
Golfgruppen arrangerer vanligvis golfkonkurranser på banen Le Provencal hver 
mandag, bortsett fra om sommeren og rundt juletider.  Det spilles 9 hull og avsluttes 
med hyggelig lunsj og premieutdeling. 
 
Mandagsgolfen er et lavterskel-tilbud for alle golfspillere med et etablert handicap, 
både nye golfere og de med mer erfaring.  Vi konkurrerer og premierer de beste 
resultatene og de som kommer nærmest flagget på ett hull. 
 
Aktiviteten i 2020 har naturligvis blitt svært amputert pga Covid-19-pandemien.  Vi 
hadde vår første golfkonkurranse 27. januar og rakk bare å arrangere 6 
konkurranser før alt ble stengt ned. 
 
Årets landskamp mot danskene ble jo da også kansellert, men vi får tro på en ny 
landskamp til neste år. 
 
Vi håper for 2021 på vaksinene og at man snart får kontroll på pandemien, slik at 
hver enkelt av oss selv kan få bestemme om når vi vil reise og når vi vil spille golf.  
Henvendelser og påmeldinger vil da skje til mandagsgolf@hotmail.com. 
 
Ansvarlig for mandagsgolfen i 2020 har vært Tor Dahl, Bjørn Ustad og Sigurd Eek-
Pedersen. 
 
Barneklubben 
 
Vi i barneklubben har ikke kunnet holde et eneste arrangement i 2020. Noen av 
barna deltok med å sende inn tegninger til sjømannskirkens 17. mai tog/feiring. Vi 
har håp om et litt mer sosialt år i 2021. 

 
Anne Aschehoug 
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Kirken 
 

 
 
Kirken har i dette året blitt en særlig viktig samarbeidspartner for å kommunisere 
med medlemmene.Til påske, 17. mai og advent/jul har videosendinger på Facebook 
blitt gode innslag siden vi ikke har vært samlet til fester og gudstjeneste. 
 
2. påskedag ble det sendt en gudstjeneste med tekstlige og musikalske bidrag fra 
Liv og Torkil Baden. Til festsendingene 17. mai kl. 11 og kl. 12 var det også sang og 
musikk, hatteparade ved en gruppe og 17. mai-nøtter ved Roald Øyen.  
 
Adventgudstjenesten ble en Facebooksending på Luciadagen 13. desember.  
 
Det har vært et fint samarbeid med presteparet Maren og Magnus  H. Ingvaldsen 
som også har gjennomført  konfirmasjon for en NCA-familie i den svenske kirken i 
Cagnes-sur-Mer.  
 

 
Fra Luciaprogrammet på Sjømannskirkens Facebookside 
 
 
 

Signert dato: 22. februar 2021 
 
 
Torkil Baden   Marion Gamain    Beathe-Jeanette Lunde Caroline Liard 
Liv Sonja Lyngaas Patuano        Per Langballe      Svein Hveding       Kristin Eide 
 
  


