
 
 

MÅNADSBREV 

December 2017 

 

Hej, 

 

Det har väl inte undgått någon att det redan 

lackar mot jul. Vi har nu haft vårt sista styrelse 

möte för året, med allt vad det innebär. 

 

Sneglar vi bakåt ser vi ett år fullt med aktivite-

ter på alla fronter. Detta har tydligen upptäckts 

av vår omgivning då vi ökat till 455 medlemmar trots att vi 

har ett 20-tal som lämnat oss av olika, ofta naturliga, anled-

ningar. 

Kassören kunde rapportera en stabil ekonomi i stort i nivå 

med budget. Vi kommer nu att inför årsmötet arbeta fram års-

bokslutet så du själv kan se hur verksamheten går. Det är en 

balans mellan att ge medlemmarna ett stimulerande utbud av 

aktiviteter och en rimlig reserv för framtiden. 

Aktivitetssektionen rapporterade att kycklingfesten hade 

genomförts med ett deltagande runt 180 personer som föreföll 

nöjda med evenemanget. En uppskattad pubkväll med Dart 

instruktion hölls den 1 december. Nu återstår paellafesten den 

30 december som man snart kommer att inbjuda till. 

Planeringen för vårsäsongen är redan igång. 

Aktivitetsprogrammet hittar du på vår hemsida. 

Petancasektionen har idag ett 100-tal betalande medlemmar 

och träningskvällarna brukar vara välbesökta. Så här års med 

ett något mindre antal då många reser hem till Skandinavien 

för att fira jul. 



Minigolfsektionen genomförde den 25 december ett KM med 

ett trettiotal deltagare.  

Golfsektionen har fortsatt högt tryck på sina tävlingar vilket 

naturligt kan vålla irritation för de som inte anmäler sig i tid 

och hamnar på väntelista men på det hela taget är det positivt 

att så många vill spela med oss. Styrelsen har stort förtroende 

för ledningen i golfsektionen som säkert förmår hantera även 

denna situation. 

Budget 2018 

Huvudstyrelsen, tillsammans med sektionsstyrelserna, har nu 

utarbetat verksamhetsplanen och budgeten för 2018 som, trots 

ett utökat aktivitetsprogram, landar på ett positivt resultat. 

Detta är naturligtvis en effekt av att vi höjde årsavgiften inför 

2018. 

Styrelsen har därför beslutat föreslå årsmötet att den reserv på 

€ 5000 som hittills gällt utökas till € 10 000. 

Årsmötet 

Jag vill åter påminna om att årsmötet kommer att avhållas i 

Kulturhuset den 15 februari och jag hoppas det blir välbesökt. 

 

Däremellan kommer dock julen att insmyga sig så jag vill 

passa på att tillönska dej……………………. 

 

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År ! 

 
BOSSE 


