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Hej och Glad Påsk, även om det blir lite i efterskott. 
 
Vi har nu haft vårt första, ordinarie möte med den nya 
styrelsen som verkar funnit sig väl till rätta. 
 
Alla formaliteter efter årsmötet är nu på plats så nu är 
det bara att köra på. 
 
Aktivitetssektionen rapporterade att den stora gris-
festen löpt enligt planerna, såväl praktiskt som eko-
nomiskt. Drygt 160 personer njöt av den välsmakande 
anrättningen som Micke på Lilla Svensken svarade för. 
 
Man har även genomfört en välbesökt tur till Saltmuséet 
i Santa Pola, som gav en nyttig kunskap om en av de 
stora industrierna i närområdet. Nästa evenemang är 
femkampen som också blir det sista innan sommaren. 
 
Det har gått ut en intresseförfrågan om den planerade 
resan till Ibiza i höst. Det är fler som har velat förlänga 
denna med ytterligare en dag varför en ny förfrågan 
kommer att skickas ut. Beslut om resan ska ske innan 
sommaruppehållet. 



 
Golfsektionen rapporterar ett ökande antal deltagare   
på tävlingarna, vilket är glädjande. Det nya GIT-
systemet är i drift och fungerar bra. 
 
Petanca- och minigolfsektionen rapporterade att akti-
viteterna löper på som vanligt. 
 
Medlemsfrågor: Styrelsen beslutade att även kassörer- 
na i sektionerna ska kunna ta emot årsavgifter och 
anmälan från nya medlemmar. Information om hur detta 
ska gå till kommer inom kort. Detta är för att underlätta 
för de medlemmar som inte kan eller vill betala via 
bank. 
 
Klubbförråd: Idag är klubbens grejor spridda bland 
Aktivitetssektionens medlemmar, vilket är svåradmi-
nistrerat. Vi har länge förhandlat med Rojales Kommun 
om att få disponera ett förråd i kommunens fastigheter. 
Vi har nu äntligen fått ett positivt besked och får efter 
påsk tillgång till ett förråd i centrala Rojales som vi 
ensamma får disponera utan kostnad. 
 
Vi kommer att ha ytterligare ett styrelsemöte den 19/4 
innan sommaruppehållet. 
 
Vi hörs då! 
 
Bosse 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


