
 
 

 
 

MÅNADSBREV 

December 2019 

Hej, 

 

Trots att vi bara är i början av december känns det som julen 

står för dörren. Många av våra medlemmar har redan åkt hem 

till Skandinavien och våra aktiviteter avtar successivt för att 

återupptas i januari/februari igen. 

 

Vi har haft vårt sista styrelsemöte för året och kunnat sum- 

mera 2019 som ytterligare ett aktivt verksamhetsår. 

 

Webb-medlemsansvarig rapporterade att vi f.n. är 435 regi-

strerade medlemmar, vilket är aningen fler än samma tid 

föregående år. 

Vi vet dock att det verkliga antalet först framkommer när vi 

kunnat räkna ihop hur många som betalat årsavgiften innan 

årsmötet. 

 

Kassören rapporterade att klubbens bank-och kassabehållning 

är något bättre än föregående år. Detta beror i hög grad på att 

våra tillställningar varit välbesökta. 

Ekonomin är således oförändrat stabil på en tillfredsställande 

nivå. 



Aktivitetssektionen meddelade att man nu arrangerat sin sista 

aktivitet för året, paellafesten. 

Paellafesten, som tidigarelagts i år beroende på dåligt 

deltagande föregående år, kunde räkna in 111 deltagare. Det 

var nästan dubbelt så många som förra året, då festen låg 

dagen före nyårsafton, när få medlemmar är här. 

Man rapporterade att samtliga aktiviteter samlat fler deltagare 

än förra året. 

Nu är man som bäst uppe i planeringen av nästa års aktiviteter 

där vi kommer att se lite nya grepp. 

Närmast ligger bilorienteringen den 23 februari.   

 

Petancasektionen har även de planerat upp nästa års tävlingar 

och aktiviteter. Träningarna på tisdagar och fredagar avtar nu 

successivt allt eftersom medlemmarna reser hem över jul. 

 

Minigolf/dartsektionen hade sin sista tävling för året den 30 

november med 30-talet tävlande.  

 

Golfsektionen rapporterade att man nu kan andas ut efter oron 

för att de skadade banorna gravt skulle hämma tävlingsverk-

samheten. Deltagandet har varit oväntat stort, trots att man fått 

spela ett begränsat antal hål. 

Prognosen för färdigställandet av banorna är fortfarande 

februari 2020. 

 

Budget 2020 

Styrelsen gick igenom den preliminära budget för 2020 som 

utarbetats centralt och av respektive sektion. 

En sammanställning visar att vi kan förvänta oss en ekonomi  

i nivå med årets, med undantag för den reserv som satts av för 

30-årsjubileet. Den detaljerade budgeten kommer att sändas ut 

med årsmöteshandlingarna i januari. 



Årsmötet 

Jag påminner åter om att årsmötet hålls den 20 februari            

kl 12.00 i Kulturhuset i Quesada. 

Efter mötet äter dom som vill en gemensam lunch på 

Marquesa Golfrestaurang. 

Allt detta kommer att framgå av inbjudan som kommer att 

skickas ut i januari 2020. 

 

Årsavgiften 

Med risk för att vara tjatig vill jag påminna om att årsavgiften 

ska vara betalad innan årsskiftet. 

Den som inte betalat vid tidpunkten för årsmötet utesluts 

automatiskt som medlem. Det vill vi inte ska hända! 

 

30-årsjubileet 

Planeringen för 30-årsjubileet den 9 april är i stort sett klar och 

en inbjudan kommer att skickas ut under denna månad. 

Vi kan utlova en oförglömlig kväll med underhållning och en 

riktig galamiddag till starkt subventionerat pris för att locka så 

många deltagare som möjligt. 

Missa inte den! 

 

Jag vill å styrelsens vägnar tacka för ett trevligt verksamhetsår 

Och tillönska dej…………… 

 

En riktigt GOD JUL och  

Ett GOTT NYTT ÅR ! 

 

Bosse 


