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INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2021 

Lørdag 9. april 2022 kl. 11:30  

Hotel Mercure Sophia Antipolis, Rue Albert Caquot , 06560 Valbonne 

 

DAGSORDEN 

1. Velkommen ved leder Marion Gamain 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av referent og ett medlem til å undertegne protokollen samt valg av 

            dirigent  

4. Godkjenning av dagsorden  

5. Styrets årsberetning 

6. Regnskap og revisors beretning 

7. Innkomne forslag fra medlemmene  

8. Valg av leder og styremedlemmer etter forslag fra valgkomiteen 

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret 

10. Valg av revisor etter forslag fra styret 

 

Sakspapirer for sak 6, 7, 8, 9 og 10 følger separat. 

 

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før 

årsmøtet. Husk at kun betalt kontingent for 2022 gir anledning til å stemme. Alle 

dokumentene for årsmøtet er lagt ut på våre nettsider. Ta gjerne utskrift selv og bring med til 

møtet. De vil bli vist på skjerm under møtet. Påmelding på vanlig måte innen 2. april. 

Dersom du ikke ønsker lunsj, sender du epost til sonja.patuano@salma.fr 

 

Generalforsamlingen er gratis og kun for medlemmer.  

Lunsj 25€ – ikke-medl. 30€. Æresmedlemmer gratis lunsj. 

 

Velkommen! 

Hilsen styret v/Marion Gamain 
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Velkommen til årsmøte for 2021 
 

Endelig kan vi igjen møtes til fellesskap på vårt årsmøte for 2021. På grunn av 

pandemien og dens konsekvenser ble dette viktige møtet, som er foreningens 

øverste myndighet, de to siste årene gjennomført på epost. 

 

Koronaviruset er ikke borte, men med kunnskap om riktig hygiene, masker, fysisk 

avstand og ikke minst vaksinering og økt immunitet har vi siden juni i fjor kunnet 

møtes til mange hyggelige aktiviteter i NCA. Skjermen har vært flittig brukt til 

informasjon på hjemmesiden, medlemsbrev og styremøter. I tillegg har vi hatt flere 

interessante digitale møter med deltakere både i Norge og her nede. 

Karantene og problem med reiser mellom Norge og Frankrike har selvfølgelig hatt 

som resultat at våre medlemmer har endret sine tidligere oppholdsperioder her nede. 

Følgen var blant annet at mange fler enn vanlig kom ned hit i fjor sommer, og færre 

kom ned i januar i år. Flere har også valgt å selge sin franske bolig, det være seg 

helårsbolig eller feriebolig. Men vi har også sett mange nye ansikter. 

 

NCA er møtestedet  for utrolig mange kjekke folk. Vårt nettverk betyr svært mye for 

mange, og slik skal det være. 

 

Alle skal føle seg velkommen blant oss og kunne utveksle tanker rundt  felles 

interesser. 

 

Vel møtt 9. april! 

 

Marion Gamain 

Leder 
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ÅRSBERETNING  2021 

 
Styret har bestått av:  

 

Leder:      Marion Gamain 

 

Nestleder:    Kristin Eide 

 

Kasserer:    Per Langballe 

 

Styremedlem/sekretær:  Beathe-Jeanette Lunde 

 

Styremedlem/møtekoordinator: Liv Sonja Lyngaas Patuano 

 

Styremedlem/dataansvarlig: Svein Hveding 

 

Styremedlem:   Caroline Liard fra april – desember 2021 

 

Styremedlem:   Knut Arild Fjeldvik Evensen 

 

Andre tillitsvalgte: 
Valgkomite: Herman Foss (leder), Berit Røhne Aass, Torkil Baden, Anne Aschehoug 

Barneklubben: Anne Aschehoug 

Petanquepresident: Herman Foss 

Organisator petanque-lunsj: Erik Bergseter 

Golfkoordinator: Sigurd Eek Pedersen m.fl. 

Kirkekontakt: Torkil Baden 

Nettredaktør: Berit Røhne Aass 

Revisor: Geir Saue 

Datakonsulent lønnet: Lasse Tobiassen frem til 1. desember 2021. Marc Cummings i 

Kiwi Computing formelt overtatt fra oppstart av ny nettside den 6. desember 2021. 
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Medlemstall 
Ved siste årsskifte hadde vi 655 medlemmer mot 603 året før og 665 i 2019. 

Pandemien med begrensede reisemuligheter eller salg av bolig her nede er ofte 

årsaken til at våre medlemmer ikke fornyer medlemskap.  På grunn av vårt  nye 

system, er vi ikke helt sikre på hvor mange som har fornyet sitt medlemskap. 

Men det er samtidig gledelig at NCA allikevel har fått mange nye medlemmer. 

Styret har hatt 7 styremøter. 

 

NCA-Prisen 
Berit Røhne Aass har allerede vært Æresmedlem av NCA i flere år. Men hennes 

store innsats fortsatt på nyhetssiden under korona krisen har vært viktig for NCA. 

Styret vedtok derfor å hedre Berit med NCA-prisen.  Prisen ble overrakt på vårt 30 

års jubileum på Château Crémat, 20. november 2021. 

 

Allerede til Årsmøtet i 2021 hadde styret vedtatt å gi NCA-prisen til Elin Madsen for 

sitt mangeårige virke som sekretær og til Lise Lilloe for sin mangeårige innsats for 

mandagsgolfen. På grunn av Koronapandemien ble prisen til Lise Lilloe først 

overrakt på NCA sitt 30 års jubileum på Château Crémat. Elin Madsen var forhindret 

fra å være til stede der og fikk prisen overrakt senere i Norge. 

 

Kontingent 
For 2021 var kontingenten midlertidig nedsatt, fordi utbyttet på grunn av pandemien 

var svært redusert i 2020. Heldigvis åpnet det seg opp i 2021, og vi kunne 

gjennomføre mange aktiviteter. Derfor er vi nå tilbake til tidligere kontingent. 

Husstander betaler 60€ og enkeltmedlemskap koster 40€. 

 

Økonomi 
Inntekter i 2021 ble som forventet litt over budsjett. 34 319,73/32 700,00. Kostnader 

ble 4 000.00 lavere enn budsjett 33 133,52/37 005,00. 

Administrasjonskostnadene ga overskudd i forhold til budsjett. 335,28/1 500,00. 

 

Budsjettet for 2022 viser kontingentinntekter på 16 000,00 mot 12 000,00 i 2021. 

Annonseinntekter for 2022 er allerede oppnådd ! 
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Data 

Våre nye nettsider har forårsaket glipp og hodebry for oss alle, men vi satser på at 

det hele vil falle på plass om ikke for lenge. Følgen av frustrasjon og irritasjon blant 

våre medlemmer er at styremedlem og data-ansvarlig Svein Hveding  vil organisere 

et kort Introduksjonskurs til vår nye hjemmeside.  Deltakerne oppfordres til å stille 

spørsmål, som vil danne grunnlag for et lengre kurs senere på Zoom. 

 

Hjemmeside 

Vår hjemmeside forblir et av de viktigste virkemidlene for informasjon. Nyhetssiden 

oppdateres stadig og informerer om aktiviteter i klubben, men også om forholdene i 

Frankrike og ikke minst om alt rundt koronapandemien.  

Berit Røhne Aass er vår nettredaktør og gjør en storartet innsats. 
 

Facebook 

Vi har for tiden rundt 1200 medlemmer, hvorav flere melder seg inn i NCA og blir 

med på våre arrangement. Kristin Eide er ansvarlig for vår Facebook-side. 

 

Medlemsliste på papir 
Flere av våre medlemmer uttrykker igjen ønsket om en trykt medlemsliste. Hva kan 

vi per idag tilby? I skrivende stund arbeides det med en fornyet og forenklet utgave 

på Wordpress.  Det er enighet i styret at en digital løsning er å foretrekke. MEN på 

grunn av alle utfordringer med ny hjemmeside, medlemsregister som må 

oppdateres, og forventninger fra våre medlemmer, ble det stemt over og besluttet at 

vi i 2022 trykker medlemslisten/katalogen som før med mulighet for annonser, bilder 

og annen informasjon. Medlemslisten/katalogen skal sendes til medlemmenes 

hjemmeadresse. Det må oppfordres til at medlemmer oppdaterer sine adresser, 

telefon osv i god tid. Katalogen skal sendes til medlemmers primærbolig i Norge eller 

Frankrike. Medlemsregisteret oppdateres, og skal være klart til trykking innen 

Årsmøtet. 

 

Møtelokale 

Vi har fortsatt å bruke Mouratoglou Hotel & Resort til julebord og lunsjmøter og vært 

fornøyde med prestasjonene. Med pandemien var hotellet koronastengt fra før jul 

2021 med programmert åpning 15. januar 2022. Men da hotellet bestemte å holde 

stengt frem til februar, måtte vi i siste liten finne et annet sted til vårt møte den 27. 



6 
NCA - Årsberetning 2021 

januar. Redningen ble Hotel Mercure, der vi tidligere har holdt møter. Hotellet ligger 

like i nærheten av Mouratoglou og er nå totalt renovert. Service, restaurant og 

møterom var overbevisende.  Prisene for 2022  er også lavere her. 

Derfor har vi nå reservert på Hotel Mercure til både årsmøte og 17. mai lunsj. 

 

Gjennomførte arrangementer i 2021 

 

Pandemien og dens restriksjoner hindret oss fra gjennomføring av 
arrangement de første månedene av 2021. 
 

Mandag 17. mai – Festsending fra Sjømannskirken i Paris med hilsen fra NCA 

ved vår visekonsul og leder av Barneklubben Anne Aschehoug og Styreleder Marion 

Gamain. 

Fredag 21. mai – Webinar om Eiendomssituasjonen i Sør-Frankrike  

m. Erik Fougner og Markus Daae-Lyshaug. 67 interesserte deltakere. 

Onsdag 2. juni – Vinwebinar: En vinreise i Provence m Knut Olsen. 69 vinelskere 

fikk mye interessant informasjon. 

Søndag 13. juni – Barneklubben – Familiearrangement- Accrobranche/ Anne 

Aschehaug med Liv-Sonja og Kristin fra styret. Rundt 50 fornøyde deltakere klatret, 

spiste grillede norske pølser med lumpe, rekesalat og annet godt, mens de slappet 

av, pratet og koste seg i strålende varmt vær. 

Torsdag 1. juli – Møte med Norges Ambassadør Oda Helen Sletnes på Les 

Terrasses de Syracuse. Dette var vårt første møte ansikt til ansikt på nesten 

halvannet år med våre gamle og nye medlemmer, eldre og yngre til en meget 

vellykket apéritif dînatoire med opplysninger fra ambassaden. Oda Helen Sletnes 

hadde med seg ambassaderåd Liv-Kari Rudsbråten, ansvarlig for administrasjon og 

konsulære saker. Våre to konsuler i Nice var også tilstede.  

Torsdag  8. juli – Vandretur « I Chagalls fotspor» - Guidet tur etterfulgt av lunsj . 

I likhet med møtet 1. juli var det p.g.a. pandemien dessverre ikke mulig å få med oss 

alle interesserte.  

Torsdag 29. juli – Sommerkonsert med middag i La Colle sur Loup. 15 fornøyde 

deltakere koste seg med god mat og drikke til fengende musikk med dans. 

Torsdag 9. september - Webseminar. Ny Arvelov i Norge med Ramborg 
Elvebakk/  59  deltakere fulgte iherdig med, og det ble også en del viktige  

spørsmål. 
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Fredag 17. september – Fort Carré Antibes Juan- les-Pins – Guidet tur etterfulgt 

av lunsj. 41 entusiastiske deltakere fikk bli med, 6 ble stående på venteliste. 

Tirsdag 21. september – QUIZ . 37 ivrige konkurrenter som enten visste eller 

gjettet! Pubben Heaven i Roquefort les Pins ble et koselig bekjentskap. 

Søndag 10. oktober – Generasjonslunsj på Le Manoir de l'Etang i Mougins.   
45 glade store og små hadde en kjempehyggelig dag sammen i koselige omgivelser 

med god mat. 

Torsdag 14. oktober  - Vintur  til Château Maïme. En trivelig gjeng på rundt 20 var 

med på en eksepsjonelt interessant omvisning på dette moderne vineriet før det ble 

vinsmaking, innkjøp og ikke minst en nydelig lunsj på slottet. 

Søndag 17. oktober – KULTUR – Le Tour du Monde/ Jorden rundt på 80 dager – 
musikalsk komedie / Palais des Festivals-Cannes – Vi var en gruppe på 32 glade 

sjeler som inntok en nydelig lunsj i solen før en fengende flott forestilling. 

Tirsdag 19. oktober gikk klubbmesterskapet i petanque av stabelen med 32 

påmeldte. Sylvie og Birger Elverhøi utmerket seg da de nok en gang vant 

mesterskapet. 

Torsdag 21. oktober – Lunsjmøte om eiendom, skatt og arv. Her var det mye å 

lære for de 60 fremmøtte både av Harald Starke og Lise Caspar fra Riviera Keys og 

ikke minst av notar Catherine Feraud fra Nice.  

Lørdag 23. oktober – Nordisk mesterskap i petanque. Både gull og sølv til Norge. 

Lørdag 20. november  – Feiring av 30 årsjubileum – Festlunsj på Château 
Crémat. Det ble en storslagen fest i fantastiske omgivelser.  Stemningen var 

upåklagelig allerede ved aperitiffen inntatt ute i strålende sol. Orkesteret spilte opp 

allerede ved ankomst og fortsatte inntil maten ble servert og også senere. Det ble 

mange hyggelige innslag og et uforglemmelig jubileum for de fremmøtte.  

76 personer var påmeldt. 

Onsdag 1. desember -  KULTUR - I Cannes julestemning var vi 22 glade deltakere 

samlet til en hyggelig og god middag på Le Caveau før vi nøt en av de mest kjente 

klassiske balletter, Sylfiden med Bordeaux Nasjonale Operaballett  på Palais des 
Festivals i Cannes. 
Fredag 3. desember – Julemiddag der 26 fornøyde deltakere på Mouratoglou fikk 

en fantastisk flott aperitiff laget spesielt til oss av chefen før vi gikk til bords. Sang og 

hygge til en passe stor gjeng i koronatider mente mange.   
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Søndag 5. desember – Juletrefest  organisert av  Barneklubben med Anne 
Aschehoug og fra styret Kristin og Liv Sonja – Igjen var vi heldige med været, og 

det var spesielt hyggelig, fordi festen foregikk ute. I år var NCAs julefeiring ganske 

annerledes enn den har vært de siste årene. Nytt av året var julemarked. Det var 

fargerike boder fra både NCA, Sjømannskirken i Paris og flere andre tilbydere av 

både norske og franske varer.  

 

Andre aktiviteter 
 

Petanqueberetning for 2021 

Petanque fortsetter å være den absolutt mest populære aktiviteten i NCA. Korona 

sørget for at det også i 2021 ble så som så med aktiviteten. Oppmøtet i Valbonne 

svingte i takt med restriksjonene. Etter innføring av nye restriksjoner for hygiene er 

klubbhuset ved banen stengt. For oss betyr det at vi ikke lenger har adgang til 

toalettene eller mulighet for å kjøpe en kopp kaffe eller en croissant. Vi har tett 

kontakt med både ledelsen i den lokale petanqueklubben og kommunen uten at 

problemet er løst. Når dette skrives er det dessverre ingen utsikter til bedring. 

Arbeidet med å finne et alternativt spillested med de fasilitetene vi ønsker, er 

tidkrevende og vanskelig. Det er mange biter som skal passe sammen. Vi står på 

videre.  

 

Våren forsvant, men i en luke med litt mildere restriksjoner ble det 19. 

oktober endelig mulig å arrangere Klubbmesterskap. I fint vær og med stor 

spilleglede knivet 32 spillere om President Kjell Ingebergs Vandrepokal. Dagen ble 

avsluttet med allsang og tradisjonell lasagne til lunsj. Premiene fra Generali i Vence 

ble fordelt og alle var lykkelige. Lykkeligst var Sylvie og Birger Elverhøi som ble 

mestere etter å ha vunnet over Anne Bævre og Paal Espeli i finalen. Serien og 

Høstturneringen ble avlyst. 

 

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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Lunsj på La Maison 2021 

Året 2021 var et spesielt år for Petanque lunsj. 

Lunsjen gikk som normalt hele året, men med variert frammøte på grunn av 

koronaen.  Da vi andre var i Norge, var det Albert Krosby som var ansvarlig for 

gjennomføringen av lunsjen.  En stor takk til ham. 

 

Vennlig hilsen 

Erik Bergseter 

 
Golfberetning 2021 fra Golfgruppen 

Golfgruppen arrangerer golfkonkurranser på banen Le Provençal 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. Corona-pandemien har 

naturligvis amputert golfaktiviteten til Mandagsgolfen siden utbruddet i 2020. Etter at 

vi nordmenn i løpet av sommeren 2021 igjen kunne reise til Frankrike, arrangerte vi 

vår første turnering på 18 måneder. Turneringene fortsatte hver mandag til vi i 

november måtte avslutte for året pga for få golfere igjen på kysten. Vi håper at 2022 

blir et godt normalår for alle mandagsgolferne. Henvendelser og påmeldinger kan 

sendes til mandagsgolfen@hotmail.com. 

 

Golfverter for mandagsgolfen i 2021 har vært Asbjørn Gyllensten, Bjørn Ustad og 

Sigurd Eek-Pedersen. 

 

Vennlig hilsen 

Sigurd 

 

Barneklubbens beretning 2021 

17. mai ble på grunn av pandemien dessverre heller ikke i 2021 feiret for 

barneklubben. Men Barneklubbens leder og visekonsul Anne Aschehoug deltok med 

hilsen i Festsendingen fra Sjømannskirken i Paris sammen med NCAs Styreleder 
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Marion Gamain. Endelig i juni kunne Barneklubben  arrangere en vellykket 

klatredag for barna og deres familier. 

 

Juletrefesten 5. desember ble som vanlig arrangert av barneforeldrene sammen med 

Anne, og likeledes deltok barna i adventsgudstjenesten som ble holdt i kirken i Opio. 

Det ble en vellykket fest arrangert denne gangen på den kommunale plassen like 

ved. En del frafall ble det grunnet pandemien. Plassen var flott pyntet, stort juletre 

innkjøpt, vafler, gløgg og norske pølser ble servert. 73 personer var møtt frem. Til 

stede var 23 medlemmer, 19 barn og 16 ikke-medlemmer.  Sjømannspresten vår i 

Paris, Magnus Hegland Ingvaldsen forrettet ved gudstjenesten. Han var assistert av 

to konfirmanter, Théodore og Rebecca. Styret v/leder var med på møter per telefon i 

forkant og etterkant av juletrefesten for å kartlegge praktiske detaljer og holdt kontakt 

med Barneklubben underveis. 

NCA har sagt seg villig til å støtte Barneklubben, også økonomisk, når det er 

nødvendig. Det var ikke nødvendig i året som gikk i og med at alle innkjøp ble 

dekket av inngangspenger, loddinntekter og offerpenger. 

 

For 2022 har vi på programmet å feire 17. mai for barneklubben søndag 22. mai, 

klatredag søndag 12. juni og juletrefest senere. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Aschehoug  

Leder av Barneklubben 

 
 
Signert dato: 16. mars 2022 

 

Marion Gamain    

 

Kristin Eide     Per Langballe  Beathe-Jeanette Lunde 

 

 

Liv Sonja Lyngaas Patuano  Svein Hveding        Knut Arild Fjelvik Evensen 

 


