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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING  
 

Lørdag 13.april 2019 kl. 11.00 (presis)   
Hôtel Beachcomber French Riviera, 3550 Route des Dolines, 06410 Biot  

   

Velkommen til generalforsamling 2019!   

Et årsmøte er en gylden anledning til å få perspektiv på vårt arbeid. Vi må spørre oss: Er vi på rett 
vei? Er samlingene våre relevante? Er det passe antall arrangementer? Fornyer vi oss? 
 Vi har gjennomført en spørreundersøkelse, og vi er begynt å ta konsekvensen av svarene.  
Programmet ved lunsjen og konserten med Kari Svendsen klokken 15 er en frukt av at en dag omkring påske 
kan være attraktiv for tilreisende som vil møte NCA.  
 Vi skal modernisere vedtektene. Vi skal ha valg på styre, og veteranen Elin Madsen går ut. Men 
valgkomiteen foreslår nye medlemmer og en utvidelse av styret som borger for kompetanse og handlekraft.  

I mars var det litt omorganisering i petanquen og den påfølgende lunsjen. Fellesskapet rundt 
petanquelunsjen er en viktig del av livet i Club Norvege, og det er verdifullt at flest mulig samles der til 
hygge og også til aktuell informasjon.  

Så har vi lunsjen etter dette møtet og etter tilsvarende arrangementer. Da er også det sosiale 
fellesskapet viktig og slik at vi ikke er ekskluderende og preget av klikker, men inkluderende. 

Da jeg med skjelvende hender overtok lederklubben for to år siden, sa jeg følgende:  

NCA er en usedvanlig flott gjeng mennesker. Mange sier at når de kommer hit første gang, blir de 
møtt med interesse og omsorg. Vi er et sterkt nettverk som betyr svært mye - i mange slags situasjoner og 
livsfaser. Det skal vi fortsette med. Jeg ser frem til at styret og hele klubben fortsetter å gjøre NCA til et 
stimulerende og inkluderende miljø. 

Det kan vi alle bidra til på generalforsamlingen. Vel møtt 13.april! 

 

ÅRSBERETNING 2018 
 

Styret har bestått av: Leder:  Torkil Baden 
    Nestleder: Marion Gamain 
    Kasserer: Per Langballe 
    Sekretær: Elin Madsen 
    Styremedlem: Dag Vidar Bautz 
    Varamedlem: Nina Bugge Øyen 
    Varamedlem: Caroline Liard 
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Andre tillitsvalgte: 
Valgkomite: Herman Foss (leder), Lars Harlem, Berit Røhne Aass, Jan H. Guettler, varamedlem. 
Revisor: Geir Saue 
Barneklubben: Anne Aschehoug 
President pétanque: Albert Krosby 
Golfkoordinator: Sigurd Eek Pedersen m.fl. (se nedenfor) 
Nettredaktør: Berit Røhne Aass 

Medlemsstatus 
Ved årets utgang var det 653 medlemmer, en nedgang på 8 siden 1/1. Vi har like mange husstander som 1/1 
d.v.s. 369. Vi fikk 63 nye medlemmer i 2018, men det har altså vært en avgang på 71 delvis ved utmeldelse, 
men også ved dødsfall. En del ble strøket fordi de ikke hadde betalt kontingent selv etter påminnelse. 

Styret har hatt 5 styremøter. Dessuten avklares mye på epost. 

Informasjon 
Hjemmesiden www.club-norvege.eu er et av de viktigste virkemidlene for kontakt med medlemmene. 
Nyhetssiden oppdateres jevnlig, annonsesidene brukes av medlemmene. Nettsiden vår er først og fremst 
viktig for å orientere om det som skjer av aktiviteter i klubben, men også nyheter om det som skjer i 
Frankrike finner sin plass. Berit Røhne Aass har fortsatt som ansvarlig for sidene selv om hun er ute av 
styret og er en aktiv nettredaktør.  

Vi har også en egen Facebook-side for foreningen. Denne sprer informasjon om foreningen og det norske 
miljøet i på Côte d’Azur. Elin Madsen er ansvarlig for www.facebook.com/club.norvege/ 

I tillegg sender vi ut nyhetsbrev for å informere og invitere. 

Programmet for våren 2019 ble kunngjort sist høst, og resten av 2019 kunngjøres nå. Styret ser det som 
viktig å kunngjøre programmet langsiktig slik at medlemmene kan planlegge sine reiser. 

Arrangementer 
Vi har i tillegg til våre vanlige møtearrangementer også i 2018 hatt en del kulturarrangementer, vanligvis 
med felles måltid først og med informasjon om forestillingen ved Torkil Baden. 
Vi har hatt to quiz-aftener og vintur. Vi fulgte også opp suksessen fra 2017 med familiedag for å knytte til 
oss flere yngre medlemmer. 

NCA har hatt følgende arrangementer i 2018: 
                                                                                                                                    Antall delt. 
27. januar Lunsjmøte: «På tur» med Brita Blomquist     46 
  3. februar Festivalpalasset Cannes, Le Cirque Phenix     12 
23. februar Lunsjmøte Marit Skogstad “Hvordan kan alderdommen bli 
  best mulig?»         36 

17. mars Generalforsamling med utnevnelse av Berit Røhne Aass og Jan Guettler  
                        som æresmedlemmer        74 
20. mars Østersåpning «Chez Philippe» Théoule     23 
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24. mars Festivalpalasset Cannes, danseshowet «Un break à Mozart»  24 
  8. april Familiepétanque – avlyst pga dårlig vær                     Avlyst 
13. april Lunsjmøte, Hans Petter Treider: «Den utrolige historien om  23 
  nissens liv og opprinnelse»  

 
Quiz 

17. april Quiz-aften i Valbonne, v.Tone Guettler, Torhild og Hermann Foss 36 
20. april Jazz i strandkanten, Théoule. Milenburg Joys Jazz Quintet.    60 
24. april Pétanque, klubbmesterskap med lunsj     29 
  6. mai Ingrid Bjørnov-show og lunsj på Hotel Beachcomber   90 

 
Benny Borg var også på Ingrid Bjørnov-show 

 

11. mai Vandretur langs Siagneelven i Mandelieu, ved Albert og Vigdis Krosby 26 
17. mai Nasjonaldagen ble feiret på Hotel Mercure     71 
20. mai Barneklubben feiret nasjonaldagen i Parc des Boullides    75 
  6. juli  Jazzkveld på Via Cassia, Golfe Juan        8 

 
Familielunsj 

23. sept. Familielunsj på Le Lagon i Mandelieu (hvorav 12 ikke medl.+20 barn) 59 
  9. oktober Quiz i Valbonne v/Berit og Kjell Aass og Per Langballe (4 lag a 10) 45 
16. oktober Pétanque, høstmesterskap m. trukket partner (i regnvær)   40 
23. oktober Vintur til Château Font du Broc, Les Arcs sur Argens   35 
16. nov. Lunsjmøte, «Vår teknologiske fremtid» v/Ola Narmo   47 
17. nov. Festivalpalasset Cannes, kveldsforestilling: Brasiliansk dans  11 
25. nov. Opera Nice, «Perlefiskerne» av Bizet     20 
30. nov. Julemiddag på Hotel Beachcomber med limerick-pris.   45 
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  2. des. Julegudstjeneste og juletrefest i samarbeid med Barneklubben  98  
 hvorav 39 barn, 35 medlemmer og 24 ikke-medlemmer 

Dette er omtrent samme antall arrangementer som i 2017. For 2019 planlegges noe flere Styret vil gjerne 
ha tilbakemeldinger på om medlemmene er fornøyd med omfanget og innholdet. 

PROGRAM 2019 

Lørdag 9. februar Kinesisk sirkus i Festivalpalasset, Cannes. 
Lørdag 23. februar kl. 11.30: Antisemittisme i går og i dag – og i morgen 
Lørdag 2. mars kl. 20.30-21.45. My ladies Rock. Danseshow i Festivalplasset. Cannes. 
Fredag 22. mars kl. 10 Tur til Fragonard  
Onsdag 27. mars kl. 10.30 – finale i pétanqueserien 
Lørdag 30. mars kl. 20.30 Golden Days. Danseshow i Cannes 

 
Palmelørdag 13. april kl. 11.30 Generalforsamling og konsert med Kari Svendsen 
Onsdag 17. april Rivierklaubben inviterer til konsert i Cannes med Tommy Korberg 
Fredag 26. april kl. 12 Jazz i strandkanten i Theoule 
Tirsdag 30. april. Klubbmesterskap i pétanque.  
Søndag 12.mai Barnefamiliene feirer nasjonaldagen  
Fredag 17. mai. Vi feirer nasjonaldagen  
Søndag 26. mai Opera Faust av Gounoud i Nice 
Fredag 31. mai. Vandretur i Valmasqueskogen med Krosbys. Lunch i Mougins 
Tirsdag 4. juni – QuizNorAzur i Valbonne 
En kveld i juni: sommerjazz  
Søndag 22. september – familielunsj på Le Manoir de l’Etang, Mougins 
Søndag 6. okt. Lunsjmøte med Kjell Aamot, Schibsted, eller Erik Bye-konsert med Benny Borg  
Tirsdag 15. oktober – Høstturnering i pétanque  
Tirsdag 22. oktober – Vintur (med forbehold om dato) 

 
Lørdag 26. oktober – Visesangeren Lars Klevstrand: Tone, tekst og trubadur 
Tirsdag 5. november – Quiz i Valbonne 
Lørdag 16. november –TV-veteranen Dan Børge Akerø (med forbehold) 
Fredag 29. november – Julemiddag med limerickpris. Sprudlende gjester: Øystein Bache og Rune  

Bachstad, Team Bachstad fra NRK. (med forbehold) 
Søndag 1. desember – Adventsgudstjeneste og juletrefest  

Høstens forestillinger i Festivalpalasset Cannes og Nice Opera kunngjøres senere. 
 

Spørreundersøkelse 
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I mars svarte 258 medlemmer på en spørreundersøkelse omkring NCAs aktiviteter. Det gjaldt særlig å nå 
medlemmer som er lite tilstede på arrangementer, passive. Berit Røhne Aass og Jan Guettler sto for 
gjennomføringen og oppsummerte svarene slik:  

De passive er gjennomgående yngre enn de aktive, og et stort antall er sannsynligvis yrkesaktive i Norge. De 
oppholder seg mindre i Frankrike enn de aktive og kommer på feriebesøk, ofte på tider der klubben ikke har noen 
arrangementer. De er ikke blitt kjent med petanque enda, så det sees ikke på som noe særlig interessant. Et flertall har 
eiendom i Frankrike og planlegger sannsynligvis å tilbringe mer tid der når de blir pensjonert. De ser til NCA som en 
kilde til informasjon om hvordan det er å bo i Frankrike og hvordan løse en del praktiske spørsmål.  

Styret har begynt med tiltak og ser at medlemmenes interesser i stor grad faller sammen med det 
programmet som det er lagt opp til: turer, familiearrangementer, programmer lørdag så yrkesaktive kan 
delta, mer program i påsken, quiz, informasjon på nettsiden om å bo i Frankrike (nettsiden er under 
fornyelse), informasjon om det samme i møter. 

Temaer som er under videre oppfølging: NAV/ Helfo/ skatt, franskundervisning, møtested som kan nås 
med offentlig kommunikasjon, aktiviteter rundt Nice og St.Raphael, enkle treff rundt mat og vin, flere 
jazztreff. 

 Det arbeides med en revisjon av spalten Nyttig informasjon på NCA-siden slik at den kan være til 
hjelp for å orientere seg i det franske samfunnet. Den nye spalten er bare for medlemmer og åpnes med 
medlemsnummer. 

 Det arbeides også med revisjon av spalten Nyttige adresser. Her skal man kunne finne håndverkere, 
leger, språkundervisning etc. , men det skal være gjennom en anbefaling fra et medlem. Medlemmene 
oppfordres til å bidra og sende inn til dagvidar@bautzeiendom.no. 

 
Vinturer er populære, som årets til Font du Broc 

 
Petanque 

Petanquesamlingene er en sentral del av NCA. De er blitt ledet av presidenten Albert Krosby, 
Herman Foss serieansvarlig, Birger Elverhøi ansvarlig for Nordisk mesterskap, og Erik Bergseter, medlem 
av petanquestyret. 

Bortimot 100 av medlemmene i NCA benytter seg av tilbudet om å spille.  Alle anmodes om å ta 
ansvar for å inkludere nye medlemmer både til spille og under lunsjen. Hvordan vi fordeler lagene onsdag 
morgen og hvordan vi plasserer oss ved lunsjen er en viktig del av vårt sosiale fellesskap slik at klikkvesen 
unngås og alle føler seg velkommen. 

NCA er medlem i den lokale petanqueklubben Amicale Bouliste i Valbonne. Dette gir alle våre 
medlemmer mulighet til å spille der når de måtte ønske.  

Spilledag har vært onsdag siden 2013, og Sylvies kafe blir flittig brukt. Starttidspunktet er kl. 10.30 
slik at man får god tid til å spille før lunsj, som starter kl. 12.30 (fra mars 2019 kl. 12.15).  

Medio februar 2018 tok vi i bruk vårt nye spisested A la Maison. Etter litt forviklinger i starten 
fungerer restauranten nå meget bra, og maten holder en god standard. Oppslutning om lunsjen varierer 
gjennom året og er på det meste ca. 40. 

Serien 2017/2018 ble vunnet av Sylvie og Birger Elverhøi.  
Klubbmesterskapet ble spilt 24. april, og Marit og Jean-Luc Boisset ble klubbmestere. 
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Høstturneringen ble spilt 16. oktober, og turneringen ble vunnet av Randi Vangdal og Nina 
Matheson. Klubbmesterskapet ble sponset av Nykredit. 

 
NCA-laget i Nordisk mesterskap. 

 
Nordisk petanquemesterskap gikk av stabelen i Mandelieu lørdag 6. oktober. Torhild og Hermann 

Foss, Kari Campbell og Tore Paulsen, Grethe og Terje Tenvann, Anne og Paal Espeli, Sylvie og Birger 
Elverhøi, og Lise og Sveinung Hirth forsvarte de norske farger, men måtte se seg slått av Sverige, Danmark 
og Finland. 
           I mars 2019 gikk Albert Krosby ut av petanquestyret, og Herman Foss overtok som president. Dette 
omfatter også ny ledelse av lunsjen.  

 

Golf  
  Golfgruppen har som tidligere år møttes på golfbanen Le Provencal hver mandag bortsett fra om 
sommeren og rundt juletider.  Banen har ni hull.  Golfrunden avsluttes med lunsj i banens gode restaurant.   

Mandagsgolfen er et uformelt lavterskeltilbud for nye spillere sammen med dem som har mer 
erfaring. Vi er gjerne mellom ti og tredve spillere som møtes til dyst.  Antall spillere har vært noe lavere enn 
tidligere.  Vi konkurrerer og premierer både om de beste resultatene og om å komme nærmest flagget.   

Påmelding skjer til mandagsgolf@hotmail.com.  Ansvarlig for organiseringen og avviklingen av 
mandagsgolfen i 2018 har vært Sigurd Eek-Pedersen, Bjørn Ustad og Tor Dahl. 

 
Barneklubben 
          Nasjonaldagen ble også i år feiret som en picnic i Parc des Bouillides i Sophia Antipolis, og dagen var 
søndag 20.mai. 75 små og store deltok, alle i finstas og med norske flagg. Komiteen for arrangementet var 
Guro Solheim, Kristin Eide, Sonja Lyngaas og Barneklubbens leder Anne Aschehoug. Barn i alle aldre var 
til stede, og nasjonalstemningen var som vanlig på topp med buffet, sanger, 17.maitog og leker.  

Familiesøndagslunsjen 23. september på restauranten Le Lagon i Mandelieu ble i år igjen en herlig 
mingling av 59 små, unge og voksne. Alle aldre koste seg sammen, også i det store bassenget med innleid 
badevakt. Denne familiesamlingen er nå blitt fast tiltak i september. 

Juletrefesten og adventsgudstjenesten ble i år arrangert i ny kirke og ny sal i Opio, planlagt av Anne 
Aschehoug og Liv og Torkil Baden. Omkring hundre personer deltok, og av disse var det 39 barn og 24 
ikke-medlemmer. Lokalet var som vanlig flott pyntet, kanskje enda hyggeligere enn i det tidligere lokalet. 
Stort juletre var innkjøpt, kaker og vafler, gløgg og norske pølser ble servert. Torkil Baden spilte til 
gudstjenesten og til juletrefesten,  som ble ledet av Liv Baden og med Erik Koritzinsky som ruvende 
julenisse. Til gudstjenesten hadde barna som tidligere øvet inn både Lucia-sang, juleevangeliet, julesanger 
og Inger Hagerups adventsvers Så tenner vi et lys i kveld. 

I 2018 ga aktivitetene i Barneklubben et godt overskudd gjennom utlodning og kollekt i kirken.  
 

Filosofi 
Gjennom store deler av året samler Tore Gunn Paulsen interesserte til kåserier og samtaler om emner 

fra filosofiens historie. Samlingene blir annonsert på petanquelunsjen og er åpne for alle interesserte, men 
har begrenset plass siden de holdes i private hjem. 
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Filosofitime ved Tore Gunn Paulsen (i midten) 

Kirken 
            Adventsgudstjenesten søndag 2. desember var ved den nye sjømannspresten Magnus Hegland 
Ingvaldsen, Paris. Torkil Baden var organist, og Barneklubbens deltakelse var en viktig del av gudstjenesten 
(se over).  

Etter fransk lov er kirkelig aktivitet atskilt fra staten og fra andre organisasjoner. I den franske 
grunnloven heter det at republikken respekterer alle trosretninger. Skille mellom stat og kirke ble innført på 
tilsvarende måte i Norge i 2017.  

NCA finner det naturlig å invitere den norske presten i Frankrike til sin forening. Sjømannskirken-
Norsk kirke i utlandet ser på besøk i NCA som en del av sin virksomhet.  

Gudstjenesten før jul utgjør en grunnleggende norsk tradisjon. Særlig fra barnefamiliene i NCA sies 
det at gudstjenesten med Lucia og julespill og den etterfølgende juletrefesten formidler viktige inntrykk til 
de fastboende små og store. Gudstjenesten og juletrefesten organiseres av NCA-styret og Barneklubben i 
fellesskap.  

Den svenske kirkens kapell i Cagnes-sur-Mer brukes av NCA-medlemmer til kirkelige handlinger 
som barnedåp. Konfirmasjonsundervisning foregår gjennom internett og ved samlinger i den norske kirken i 
Paris 

         
Søsterklubber 

Vi er i stadig dialog med svenske Rivieraklubben og Club Danois. Rivieraklubben har ca. 3 000 
medlemmer og flere ansatte i eget hus i Cagnes-sur-Mer. 

 Club Danois har hatt en betydelig nedgang i medlemstall, ned til omtrent samme størrelse som 
NCA. Grunnen er at nye skatteforhold har fått mange dansker til å vende tilbake til Danmark. Klubben har 
måttet si opp sin fast ansatte sekretær, men fortsetter med medlemsbladet. 

Søsterklubbenes virksomhet er noe annerledes enn i NCA. Mens vi satser på færre arrangementer 
som samler en stor flokk, har disse mange arrangementer som vanligvis samler færre. 

Flere nordmenn er medlemmer av den svenske Rivieraklubben, som har en gunstig forsikring for 
sykdom og reise. Denne er forbeholdt medlemmer.   

NCA-medlemmer kan på eget initiativ melde seg på arrangementer til søsterklubbene uten å være 
medlem. Det er mye interessant informasjon på nettsidene deres: www.rivieraklubben.com og www.club-
danois.com. Påmelding skjer ved epost til klubben info@rivieraklubben.com og sekretariat@club-
danois.com.   
 
Økonomi 

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på EUR 1 633.-, mot 0 i budsjettet. Arrangementer ga et litt 
større underskudd enn budsjettert mens administrative kostnader ble lavere. Styrets mål er en sunn økonomi 
uten å samle vesentlig mere egenkapital enn det klubben har i dag. 

Annonseinntektene dekker mesteparten av kostnadene med medlemslisten. Også i år har Nykredit 
sponset petanque-aktivitetene. Klubben takker Nykredit for dette tilskuddet. 

For 2019 regner styret med en generell økning av kostnadene og reduserte annonseinntekter. Med 
uendret kontingent budsjetterer styret med et underskudd på EUR 2 440.- for 2019.   
 
Datasystemer 
           Klubbens datasystemer har fungert godt og er stabile. De ble i sin tid utformet ved hjelp av Club 
Danois, og utvikling skjer gjennom dataingeniør Lasse Tobiassen i København.  



 

8 
 

Betalinger til klubben via Credit Agricole har fungert meget godt. Vi vil fortsette med denne 
løsningen og ser frem til at alle benytter kredittkort ved betaling. Systemet for påmelding krever 
medlemsnummer. Dette er delvis for å sikre seg at møtene er for medlemmer, og at ikke-medlemmer må 
inviteres av et medlem. Vi kan likevel lage arrangementer som er åpne for ikke-medlemmer.  

Bruken av medlemsnummer sikrer også riktige epost-adresser og telefonnumre. Hvis du er usikker på 
ditt medlemsnummer, finner du det i medlemslisten eller i medlemsregisteret under venstrespalte 
Medlemskap på nettsiden vår www.club-norvege.eu. Du kan også få nummeret tilsendt automatisk. Du kan 
også søke i hele medlemsregisteret gjennom å oppgi din epost-adresse. 
 
Møtelokale 
          Våre lunsjmøter har blitt holdt de fleste ganger på Hõtel Beachcomber French Riviera i Sophia 
Antipolis. Vi har vært fornøyd med dette, og samarbeidet med hotellet går greit. Marion Gamain er vår 
hotellkontakt. 
 Det er et ønske om møtested som er lettere tilgjengelig med buss og tog, men dette er dessverre 
vanskelig å finne. Styret tar gjerne imot forslag.  
 

Juan les Pins 21.mars 2018 
 

Torkil Baden  Marion Gamain  Elin Madsen 
 

Dag Vidar Bautz   Nina Bugge Øyen   Caroline Liard   Per Langballe 


