Referat fra KlubbNorge Beijings, Generalforsamling 18. juni, 2013
1. Åpning – 18:30
2. Takk til våre mange sponsorer.
a. Vi har hatt gleden av å være sponset av følgende institusjoner (alfabetisk rekkefølge):
i. Aker Solutions
ii. DNB
iii. DNV
iv. DNVKEMA
v. NSEC
vi. Royal Norwegian Embassy, Beijing
vii. Scandinavian Airlines
viii. Statoil
ix. St. Regis
b. Takket være deres bidrag til det norske fellesskapet i Beijing og Kina generelt har vi
klart å holde relativt høy standard på våre arrangementer samtidig som billettprisene
har forblitt relativt lave.
3. Kort gjennomgang og diskusjon rundt erfaringer for arrangementene under året som var:
a. Fjord og Fjell – 72 deltakere – første forsøk med et velkomstarrangement.
i. Det virker som om dette ble meget godt mottatt, og spesielt at det ble holdt i
Ambassadørens residens gjorde dette spesielt.
1. Kun positive tilbakemeldinger, og det var ”kjekt” å treffe mange gamle
kjente igjen etter sommeren.
2. Det er penger igjen i kassen ved avsluttingen av dette regnskapsåret
slik at dette kan gjennomføres uten økonomiske bekymringer også til
høsten selv om ikke alle de forventede sponsormidlene har blitt samlet
inn innen den tid. (ref. Revisorgodkjent regnskap)
b. Julebord 2012 – 126 deltakere – 70 personer færre enn i 2001.
i. Erfaringer fra julebordet:
1. Helhetsinntrykket var bra, men det er fortsatt flere ting som kan rettes
på.
a. Spesielt bør komiteen ha en gjennomgang av selve
tidsrammene før på dagen og hva som skal skje på forskjellig
tidspunkt.
b. Det har kommet tilbakemeldinger om at prisen var for høy, og
at dette hadde innvirkning på deltakeroppslutningen.
2. Valget av Radisson Blu var bevist av flere årsaker, men den norske
julematen var så og si upåklagelig, og hovedårsaken til at Radisson Blu
ble valgt.
a. I all hovedsak har tilbakemeldingene fra deltakerne vært
positive, men man fikk dessverre noe ”danskebåt følelse”, da
dekor, etc. er relativt enkel og stort sett i plast.

b. Dette bør man forsøke å unngå i fremtiden.
c. 17. mai – 238 deltakere – igjen meget godt mottatt at det var høy barnefokus og meget
barnevennlig, og vi har kun fått positive tilbakemeldinger.
1. Bedre organisert med noe tidligere organisering, men fortsatt mange
ting som måtte hasteklargjøres på selve dagen.
a. Selvfølgelig kan ting organiseres bedre og gjennomføringen
forbedres, men generelt sett er det en positiv trend ift.
organiseringen.
2. Hotellet St. Regis var godt egnet til å ta hånd om alle gjestene, og det
ville fortsatt være plass til noen flere men det begynner å bli trangt ved
250 gjester med dagens format.
3. Musikkinnslaget var ”vågalt” da dette ikke var av samme type som
tidligere år, men det virket som om dette ble meget godt mottatt og var
med på å skape god stemning gjennom hele arrangementet..
4. Gjennomgang av revidert regnskap for året som var. Eget dokument vedlagt.
5. Valg av styre (arrangementskomite) for kommende år.
a. Følgende personer ble valgt til å sitte i styret:
i. Bjørg Lein Størmer
ii. Ingrid Omli
iii. Line Kristin Aune
iv. Martin Sørensen
v. Sigbjørn Dugal
vi. Chao Alexander Gao
b. Skulle styret ha behov for å utvide, eller gjøre endringer på sammensetningen av
styret, har generalforsamlingen gitt sitt samtykke om at styret kan gjøre dette uten å
måtte innkalle til medlemsmøte.
6. Valg av revisor for kommende år:
a. Yan Lu ble valgt til å være revisor.
7. Det ble foreslått å forsøke å gjennomføre følgende arrangementer I kommende sesong:

a. Fjord og Fjell – En feiring av norske mattradisjoner
b. Julebord
c. 17. mai
i. Det minnes om at 17. mai 2014 markerer 200 år med norsk grunnlov. Man bør
forsøke å gjøre noe ekstra ut av det.
8. Ingen andre saker ble tatt opp.
9. Slutt - 19:00

