
 
 

MÅNADSBREV 

November 2019 

 

Hej igen, 

 

Nu har vi hunnit njuta av ytterligare en månads ljuvligt väder 

sen vi hördes sist. Det är inte utan än att man känner sig 

priviligierad när man tittar på de skandinaviska väderkartorna. 

 

Vi har just avhandlat höstens andra styrelsemöte som jag ska 

redogöra för här nedan. 

 

Kassören rapporterade att klubbens banktillgångar är i nivå 

med läget i november förra året, vilket är tillfredsställande. 

Medlems-webansvarig meddelade att antalet medlemmar är 

oförändrat 430 personer varav 10% har betalat årsavgiften för 

2020.  

Jag vill passa på att påminna om att årsavgiften ska vara betald 

den 31 december. Betalningen kan ske direkt till klubbens 

konto eller kontant i samband med våra evenemang, t.ex. på 

paellafesten den 21 november. 

Vidare har vi ett starkt önskemål att klubbens medlemmar ser 

över sina kontaktdata i medlemsregistret då vi upptäckt många 

felaktigheter. Är t.ex. mailadressen fel kan vi inte nå veder-

börande med information, inbjudningar etc. 

Aktivitetssektionen rapporterade att vi hade 175 deltagare på 

kycklingfesten som gick av stapeln i Romerian i strålande 

väder. 

Tack vare generösa köp av lotter gick festen ihop ekonomiskt, 

trots att kyckling och dryck var gratis för våra medlemmar. 



Petancasektionen redovisade att man idag har 104 medlem-

mar, vilken är en liten ökning sedan förra mötet. 

Man arrangerar i veckan en klubbtävling dit 44 deltagare är 

anmälda. Man kommer att äta en gemensam middag i sam-

band med prisutdelningen. 

Golfsektionen informerade att man, trots pågående ombygg-

nader av banorna på Marquesa, har stort deltagande på sina 

tävlingar. Hittills i år har man kunnat räkna in 1900 startande. 

Fortfarande kan man bara spela 13 hål av 18 och fortfarande 

gäller att ombyggnaden ska vara klar januari/februari 2020. 

Sektionsledningen har månadsvisa uppföljningsmöten med 

banledningen. 

Minigolf/dartsektionen meddelade att man har mellan 30 och 

40 deltagare i minigolfen på lördagarna. Beroende på att verk-

samheten sköts av endast två personer orkar man inte 

arrangera någon äventyrsgolf i höst utan det får anstå till i vår 

då sektionens funktionärer är fulltaliga igen. 

Bridgen har startat och är i full gång. Skulle du vara intres-

serad att deltaga så kontakta Ulf Thörnblad. 

30-årsjubileet , som går av stapeln den 9 april, är under 

planering. Hotell La Laguna är bokat och nu återstår att ta 

fram program och meny för den kvällen. 

 

Nästa styrelsemöte kommer vi att hålla den 3 december, vilket 

blir årets sista. 

 

Vi hörs då! 

 

Bosse 


