
 
 

 

MÅNADSBREV 

November 2018 

 

Hej, 

Då har en månad gått igen och vi är plötsligt inne i november. Tiden 

går fort när man har trevligt. 

Månadens styrelsemöte inleddes med att representanter för Quierón 

Hospital presenterade ett nytt program;” Health Premium Services”, 

som innehåller sjukvårdstjänster som ett komplement till vanliga 

sjukvårdsförsäkringar. 

Styrelsen bedömde att programmet kan vara intressant för er 

medlemmar och beslutade arrangera en informationskväll i Kultur-

huset den 20 november. Inbjudan kommer om några dagar på mail. 

 

Rapporter från verksamheterna 

Webb-och medlemsansvarig rapporterade att webbsidan fungerar 

bra. Han konstaterade vidare att medlemsantalet är oförändrat, 426 

personer, och att hittills 143 av dessa betalat årsavgiften för nästa år. 

Jag vill på-minna om att den ska vara betald senast den 31 december. 

Kassören rapporterade att ekonomin är god och att tillgångarna är 

något större än samma tid förra året. Vid genomgången av bokför-

ingen visade det sig att kostnadskontona i stort följer budget. 

Aktivitetssektionen rapporterade att kycklingfesten besöktes av över 

200 personer, trots hotet om dåligt väder. 

Den blev, som vanligt, en trevlig samvaro och gick ekonomiskt ihop 

trots att maten var gratis för medlemmarna. 

Nyckeln är deltagarnas generösa köp av lotter. 

Man berättade också att bingon nu har kört 3 av 6 kvällar i de nya 

lokalerna och har haft rekordstort deltagande. 

Den 8 november anordnades en bussresa till bodegan Fransisco 

Gomez utanför Villena med 33 deltagare. 



Förutom informationskvällen med Quierón Hospital återstår 

paellafesten den 30 december. Denna brukar locka ett 80-tal deltagare 

och vi hoppas att det blir minst lika många i år. 

Det meddelades också att bridgen spelas en gång i veckan i klubb-

lokalen i Quesada och att det finns plats för fler spelare. 

Petancasektionen informerade om att man arrangerat ett ”flaskspel” 

där 34 medlemmar deltog. Närmast arrangerar man innevarande vecka 

en tävling dit hittills 37 personer anmält sig. 

Minigolf/dartsektionen har haft rekorddeltagande på minigolfen de 6 

lördagar man haft tävlingar. Hittills i år har man haft 240 deltagare 

mot förra året 141 stycken. Man har även arrangerat en tävling på 

äventyrsgolfen som lockade 52 deltagare. 

Dartkvällarna brukar samlat ett 15-tal deltagare. 

Golfsektionen är igång med sina tävlingar och hade i onsdags (6/11) 

128 anmälda, vilket är mycket bra. 

 

Valberedningen med Bengt Nordin som sammankallande har nu 

påbörjat sitt arbete. Dom har nu ett grannlaga jobb att fylla luckorna 

som uppstår i samband med årsmötet i februari. Förutom tre vakanser 

i styrelsen måste vi fylla på med funktionärer i våra sektioner, där 

också många avgår p.g.a. att deras mandat går ut. 

Klubben kan inte fungera utan de eldsjälar som arbetar ideellt i våra 

sektioner med löpande aktiviteter och med alla aktiviteter som 

arrangeras av Aktivitetssektionen. 

Känner du att du vill dra ditt strå till stacken genom att delta i 

planering och arrangemang av klubbens aktiviteter – kontakta 

undertecknad, Bengt Nordin eller någon annan av våra funktionärer. 

Det är ett kul jobb och vi behöver dej! 

 

Vårt sista möte innan juluppehållet blir den 4 december. 

 

Vi hörs då! 

 

Bosse  

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


