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Det är bara att konstatera att tiden går fort när man har trevligt. Vi är 
nu definitivt inne i vintermånaden även om vädret säger något annat. 
 
Vi har hållit vårt andra styrelsemöte efter sommaruppehållet och 
kunde glädjande rapportera att branden i vårt förråd inte var så 
omfattande som vi först befarade. Vi har kunnat sanera i stort sett alla 
saker vi hade där som nu är fullt användbara. 
Vi är dock tillbaks i ”ruta 0” och har våra saker spridda bland några av 
våra medlemmar. Vi behöver ett förråd av praktiska skäl och inte 
minst ur försäkringssynpunkt. Har du något tips på ett låsbart utrym-
me på 12 – 15 kvadratmeter så kontakta mej. 
 
Ekonomin är fortfarande i balans och trots att hösten innehåller en hel 
del utgifter kopplade till våra aktiviteter t.ex. kycklingfesten, som helt 
betalas ur klubbens kassa, ska vi komma ur året med bibehållen god 
ekonomi. 
För att underlätta administrationen av årsavgifterna har vi beslutat in-
föra nya rutiner, vilka kommer att meddelas via mail. 
Som tidigare meddelats kan årsavgifterna nu betalas i samband med 
våra olika aktiviteter förutom på gängse sätt, via bank. 
 
Arbetsgruppen som arbetar med vår hemsida rapporterade att första 
steget har tagits genom bl.a. införande av en aktivitetskalender där 
man kan anmäla sig till våra aktiviteter direkt på hemsidan. 
Den är under inkörning och är fortfarande lite svårarbetad men 
kommer att bli bra. 
Gruppen kommer att fortsätta med sitt arbete att få hemsidan snabbare 
och mer lättillgänglig. Vi hoppas därmed att det successivt ska bli 
naturligt för alla att använda hemsidan som kontaktlänk inom klubben. 



Medlemsansvarig rapporterade att vi f.n. är 413 medlemmar, vilket i 
stort sett är oförändrat sen årsskiftet. 
Aktivitetssektionen har just genomfört en uppskattad resa till Ibiza 
och är nu i full färd med planeringen av kycklingfesten den 12 
november där man redan har över 150 anmälda. Man räknar med ca 
200 deltagare, vilket i så fall blir nytt rekord. 
Sen återstår en ev. temakväll samt paellafesten i december. 
Övriga sektioner rapporterade ökad aktivitet. Senaste tävlingen i 
Golfsektionen samlade över 90 deltagare, vilket är rekord. 
Minigolfsektionen genomförde en tävling på äventyrsgolfen i 
Alcazares den 5 november med ca 45 deltagare, vilket även detta är 
nytt rekord. 
Petancasektionen noterar ett ökat antal medlemmar och är nu uppe i 
116 personer. Seriespelet är nu avslutat varvid två av våra lag kom på 
silverplats - en mycket bra prestation. Den 4 november anordnades 
klubbmästerskap med ca 35 deltagare. 
 
Styrelsen beslutade att byta bank, från BMN (CajaMurcia) till Banco 
Sabadell. Skälet är att BMN har blivit alltför krångliga att 
kommunicera med. 
 
Årsmötet beslutades hållas torsdagen den 23 februari. Det kan du 
redan nu pricka in i almanackan. 
 
Nu återstår ett möte till innan juluppehållet och mycket arbete med 
budget och årsmötesplanering. 
 
Njut av det fina vädret så länge det varar! 
 
Bosse 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


