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Til medlemsklubbene
i DES Norge

Lederen har ordet:
Primæroppgaven for DES Norge er å gi støtte og råd til
eksisterende klubber når det gjelder forvaltning og juridiske forhold
i det daglige, samt å bistå ved etablering av nye klubber.
På årsmøte i oktober kom det fram flere
momenter og innspill fra medlemsklubbene som vi ønsker å følge opp, og
styret har nedsatt en hurtigarbeidende
arbeidsgruppe som nå arbeider videre
med å konkretisere strategier og
tematikk. Styret tenker nå å invitere til et
2-dagers DES-seminar (lunsj til lunsj) i
februar 2021, og i den forbindelse ber jeg
medlemsklubbene besvare en kort undersøkelse som skal gi oss
relevant og aktuell informasjon om hva som rører seg i og opptar
medlemsklubbene i dag og tiden fremover. Nedenfor orienterer
sekretæren om undersøkelsen og tenkt opplegg med seminaret.
Stå på for DES-tanken – nå trenger vi vind i seilene!
FS
NYTT FRA STYRET - sekretæren informerer:
Covid-19-situasjonen setter sitt preg på det meste i landet vårt for
tiden, men ikke slik at vi sitter stille – tvert imot. Styret i DES Norge
har nedsatt en arbeidsgruppe nå som ser på muligheter og rammer
for et DES-seminar med mål å konkretisere tematikk og strategier for
fremtiden. Utgangspunktet er drøftinger i DES-styret siste året, samt
momenter og innspill som mange av delegatene fra medlemsklubbene fremsatte på siste årsmøte i DES Norge. Mest aktuelt og
relevant i denne forbindelse synes å være:
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 Vedtekter – DES-klubb versus borettslag
 Juridiske forhold, som ønskes drøftet/avklart, f.eks.:
vedtekter, øvrige regler, eiendomsjus, arv
(overdragelse, fremleie, alderskrav, prissetting,
taksering, etablering av nye klubber,
reversering/avslutning av eksisterende klubber,
samt bekymringer/utfordringer med nye
klubber/prosjekter.
 Nye klubber – en nødvendighet eller en utfordring
 Muligheter/utfordringer med nye prosjekter
 Hva kan DES Norge gjøre for/bidra med i fremtiden i
forhold til medlemsklubbene?
Arbeidsgruppen tror at en undersøkelse blant lokalklubbene
kan bidra med å gi konkrete innspill til saker/forhold som
egner seg for felles drøfting på et eventuelt DES-seminar
primo februar 2021.
Dersom interessen for et slikt DES-seminar er stor, vil DES
Norge invitere alle medlemsklubbene til seminar (lunsj til
lunsj) i Oslo-området primo februar 2021 for inntil 2
deltagere per medlemsklubb.
Det vil i tilfelle bli en egenandel på kr. 500.- per deltager,
samt reisekostnader, som medlemsklubbene må dekke. Det
resterende dekker DES Norge (full pensjon fra lunsj til lunsj,
møterom, samt overnatting i enerom).
Vi ber dere svare på undersøkelsen som finnes her:
https://forms.gle/Hch9gXTXmZgvKZ8o6
Svar innen torsdag 26. november, slik at vi kan
forberede DES-seminaret videre.
Vi ser frem til å få innspill fra dere.
Jan L. Jacobsen, sekretær (s)

