
 
 

MÅNADSBREV 

Januari 2020 

 

Hej, 

 

God fortsättning på det nya året som vi hoppas blir ett bra år! 

Det förra 20-talet kallades ju för ”det glada”, så varför inte även detta? 

  

Vi har haft vårt första styrelsemöte för året som, naturligtvis kom att 

cirkla mycket kring det stundande årsmötet och 30-årsjubileet. 

 

 Kassören rapporterade att årsbokslutet i stort är klart och han väntar 

på att få det reviderat. Bokslutet visar ett resultat av verksamheten väl 

över det budgeterade och är något bättre en förra årets. 

Klubbens tillgångar har därmed ökat något, vilket är bra med tanke på 

kostnaden för 30-årsfesten som kommer att belasta innevarande års 

resultat. 

Bokslutet i sin helhet kan du läsa på vår hemsida i de dokument som 

kommer att skickas ut om drygt en vecka inför årsmötet. 

 

Web-och medlemsansvarig rapporterade att antalet medlemmar som 

hittills betalat är 370, till det ska läggas 1 VIP och 14 hedersmed-

lemmar, som av tradition inte betalar någon avgift. 18 st har aktivt be-

gärt utträde ur klubben. Hur många medlemmar vi är totalt kommer vi 

inte att veta förrän vid tidpunkten för årsmötet då de som inte betalat 

automatiskt utesluts. Vi har under förra året dock kunnat räkna in ett 

stort antal nya medlemmar som kompenserar för de som begärt utträde 

så vi borde inte ha minskat i antal. 

Han rapporterade vidare att det finns brister i kontaktdata i vårt 

medlemsregister som gör det svårt att nå våra medlemmar. 

Om du vet med dej att dina uppgifter inte är aktuella, meddela dina 

nya uppgifter till  

 

Peter Norström, cs.webmedlem@gmail.com 

mailto:cs.webmedlem@gmail.com


 

Aktivitetsektionen informerade att aktiviteterna nu, i stora drag, är 

planlagda för året. Det som saknas är ämnena för två temakvällar och 

någon kortare resa. 

Programmet finns att läsa på vår hemsida. 

Närmast i tiden ligger bilorienteringen som går av stapeln den 23  

februari som man hoppas ska samla många deltagare. 

 

Petancasektionen rapporterade att man börjat träningarna på tisdagar 

och fredagar och ser ett växande antal deltagare allt eftersom 

medlemmarna kommer tillbaka efter helgfirandet. 

Sektionen har ett lag i Internationella Petancaligan, vars tävlingar 

redan börjat. I mars drar seriespelet Costa Blanca igång där man deltar 

med tre lag. 

Man har planerat 3 klubbtävlingar under året varav en är en jubi-

leumstävling med prisutdelning på 30-årsfesten. 

 

Minigolf-dartsektionen har startat sina tävlingar, såväl vad gäller 

dart (var annan torsdag kväll) som minigolf på lördagarna. 

Minigolfen kan nu spela på nyrenoverade banor, vilket man hoppas 

kommer att locka ännu fler deltagare. 

 

Golfsektionen berättade att man, trots det pågående 

ombyggnadsarbetet av banan, haft hög aktivitet och att man klarat av 

trycket tack vare bra insatser från sektionens funktionärer. 

Ombyggnaden ska vara klar i början/mitten av februari innevarande år 

och kommer att uppvisa en klar förbättring mot tidigare. 

Sektionen har under 2019 kunnat räkna in ett betydande antal nya 

medlemmar, vilket är välgörande för såväl framtida tävlingar som 

sektionens ekonomi som är god. Man betalar nu t.ex. GIT-avgiften 

helt ur egen kassa. Den var tidigare delfinansierad från klubben 

centralt. 

 

Budgeten för år 2020 

 

Styrelsen gick igenom budgeten för år 2020 som utarbetats av resp. 

sektion och lagts samman med den centrala budgeten. 



För att ta höjd för effekterna av den pågående successionsväxlingen 

har budgetens intäkter baserats på ett något lägre medlemsantal. 

Kostnaderna är i nivå med förra årets. 

Alla sektioner har budgeterat ett +/- 0 resultat, trots en fortsatt hög 

aktivitetsnivå. 

Sammantaget slutar budgeten på ett positivt resultat i nivå med förra 

årets budget. 

Resultatet kommer dock att belastas med kostnaderna för 30-

årsjubileet som vi löpande satt undan pengar för och som därmed inte 

nämnvärt kommer att påverka klubbens balanserade tillgångar. 

 

Årsmötet 

Årsmötet hålls, som tidigare meddelats, den 20 februari kl 12.00 i 

Kulturhuset varefter, de som vill, äter en gemensam lunch på 

Marquesa Golfrestaurang. Till lunchen har du redan fått inbjudan. 

Glöm inte anmäla dej med önskemål om vad från menyn du vill äta. 

Till årsmötet krävs ingen anmälan men du kommer att få en kallelse 

om någon vecka med åtföljande dokumentation. 

Det vore bra om du som deltar kan printa ut dokumenten och ta med 

dessa till årsmötet. 

 

30-årsjubileet 

Jubileumsfesten den 9 april är i stort sett fulltecknad. Vi blir ca 160  

deltagare, vilket är idealiskt för restaurangen där vi håller festen. 

Vi ser fram emot en riktigt trevlig kväll tillsammans. 

 

Vårt nästa styrelsemöte håller vi den 18 februari. 

 

Vi hörs då! 

 

Ha det bra! 

 

Bosse 


