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April 2019 

 

Hej, 

Vi befinner oss mitt i den, något vacklande, spanska våren på 

väg mot en sen påsk. Många av våra medlemmar verkar 

planera återfärd till den svenska våren i början av maj. Vi när-

mar oss således slutet av första halvårssäsongen. 

 

Förutom våra fasta aktiviteter, golf, minigolf och petanca åter-

står nu bara femkampen i Romerian den 11 april. Jag hoppas 

den blir välbesökt då den är en samordnad säsongsavslutning 

för våra olika sektioner. 

 

På senaste styrelsemötet som hölls den 4 april rapporterades 

det att grillfesten lockade rekordmånga besökare, över 150 

personer. Festen var starkt subventionerad med €8.50 per 

person men gav ett betydligt mindre underskott än planerat 

tack vare god lottförsäljning. Tack till alla ni som bidrog! 

 

Temakvällen med Svenska Kyrkan på Costa Blanca var inte 

lika välbesökt. Endast 33 personer hade mött upp. Kanske 

berodde det på Skid-VM på TV? 

Dom som närvarade tyckte de fick en bra information av 

prästparet. 

 

Kassören rapporterade att klubbens tillgångar minskat något 

sedan månadsskiftet men ligger fortfarande på betryggande 

nivå. 



Aktivitetssektionen meddelade att höstens program kommer 

att vara klart till nästa styrelsemöte i slutet av april och 

kommer då att läggas in på hemsidan. 

Programmet kommer att innehålla kycklingfest, paellafest, en 

bussresa och någon temakväll. Man funderar också på något 

alternativ till bingon några söndagar i höst. 

 

Petancasektionen informerade att man anordnar en mixed-

dubbel tävling i veckan med 32 anmälda deltagare. Vidare 

anordnas en dam-herrdubbel den 26 april som blir den sista 

tävlingen för säsongen. 

 

Golfsektionen informerade att man på kort tid rekryterat ett 

10-tal nya medlemmar till klubben. Man har haft god 

anslutning till sina tävlingar fram till nu men räknar med att 

deltagandet avtar drastiskt efter 1 maj. 

 

Minigolfsektionen spelar två lördagar till. Man spelade KM  

lördagen den 6 april där 39 medlemmar deltog i tävlingen. 

Lördagen innan slog man rekord med 55 deltagare på 

äventyrsgolfen i Green Land. 

 

Planeringen av 30-årsjubileet diskuterades. Styrelsen 

beslutade försöka lägga firandet på det rätta ”födelsedatumet”, 

den 9 april, 2020. 

Styrelsen uppdrog åt undertecknad att tillsammans med Bengt 

Nordin svara för den initiella planeringen. Senare kommer det 

att behövas en utökning av festkommittén. 

 

Nästa månadsbrev kommer i slutet av denna månad. 

 

Till dess – njut av den spanska våren! 

Bosse 


