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Hej, 

 

Då är vi mitt inne i vårsäsongen och aktiviteterna duggar tätt. 

Dessutom har vi passerat ”Semana Santa” så nu väntar vi bara 

på att få höra göken som brukar komma så här års. 

 

Det andra styrelsemötet efter årsmötet handlade mycket om 

uppföljning av våra aktiviteter och kontroll av att den lagda 

budgeten håller. 

 

Annonsansvarig meddelade att hälften av de planerade 

annonserna på hemsidan är betalda och att budgeten kommer 

att infrias till årets slut. 

 

Medlems- och webbansvarig rapporterade att vi f.n. har 395 

betalande medlemmar samt 1 VIP och 14 hedersmedlemmar, 

ett resultat av den successionsväxling vi tidigare har aviserat. 

Samtidigt har vi hittills kunnat räkna in 30 nya medlemmar 

under 2018 så vi räknar med att under året uppnå budgeterat 

antal medlemmar. 

Webbsidan fungerar idag bra. 

 

Kassören meddelade att ekonomin är god och att kassabehåll-

ningen är väl i nivå med budget. 

 

Aktivitetssektionen rapporterade att man hittills genomfört 

bilorienteringen med 88 deltagare, grisfesten med 123 

deltagare, en temakväll med 55 besökare. Sven-Ingvarskvällen 

besöktes av 80 medlemmar och inbringade € 600.- som nu 

överlämnats till Rojales  Kommun. Man rapporterade vidare 

att Bingon är slut för säsongen och besöktes sista kvällen av 



83 personer, vilket var rekord. I stort har man genomfört verk-

samheten inom budgeterade ramar och med god kvalitet. 

Nu återstår 5-kampen som går av stapeln den 8 april. Sen kan 

man pusta ut efter en väl genomförd säsong. 

Peter Norström efterlyser fler medarbetare till Aktivitets-

sektionen. Är du intresserad är du välkommen att meddela 

Peter på mail  pb.norstrom@gmail.com. 

 

Petancasektionen rapporterade att man f.n. har 105 betalande 

medlemmar. Man genomför närmast en partävling med 36 

anmälda deltagare och senare 3 st s.k. flaskspel i april, maj 

och juni. En mycket trevlig tävlingsform som varmt rekom-

menderas. 

 

Minigolfsektionen har noterat en 33%-ig ökning i deltagar-

antal. Särskilt glädjande är att fler och fler kommer från 

golfsidan. Man planerar närmast ett klubbmästerskap den 7 

april och äventyrsgolf den 21 april. 

 

Golfsektionen informerade om att man hittills genomfört 14 

tävlingar med totalt 1360 deltagare varav 55 gäster. Sista 

tävlingen för säsongen planeras till den 25 april. 

 

Styrelsen uttryckte sin tillfredsställelse över det sätt på vilket 

alla aktiviteter genomförts och det engagemang som visas av 

alla som arbetar inom klubben. 

 

Genomgången av Budgeten visar att alla sektioner håller sig 

inom budgeterade ramar vilket även gäller den centrala delen. 

Allt tyder på att detta även kommer att gälla vid årets slut. 

 

Nu återstår ett styrelsemöte innan sommaruppehållet och det 

kommer att hållas den 24 april. 

 

Vi ses som vanligt på barrikaderna! 

 

Bosse 
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