BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2013

Det er mig en stor glæde at byde jer alle sammen velkommen i vores nye, smukke lokaler. Desværre er der
nogle der ikke kan være med i dag, fordi også i det forløbende år er flere gået bort.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sende dem en venlig tanke et øjeblik.

Efter 14 år i de gamle lokaler i Calle Piraguas lykkedes det endelig at finde andre og bedre i september 2012

Dette medførte et overordentlig stort arbejdspres på bestyrelsen, fordi det krævede en stor indsats både
at fraflytte de gamle lokaler og derefter indrette de nye efter Klubbens behov.

Og da det gik langsomt med at få kontrakten i hus (spanierne rider ikke den dag, de sadler), var der stort
set kun 3 uger i november til at indrette lokalerne. Det ville aldrig være lykkedes, hvis ikke en flok flittige
medlemmer, med billardfolkene i spidsen, havde stillet op hver dag og knoklet fra morgen til aften.

En STOR TAK til dem!

Alligevel blev Klubbens aktivitetsniveau ikke sænket. Der blev aflyst én Grillsøndag, det var alt! Og den 2.
december fik den nye klub sin ilddåb med en julefrokost med 80 deltagere, som ingen vist vil glemme.

Kontrakten er fair, idet den lader os slippe med 975 €/md i husleje det første år som kompensation for
renovering af køkkenet. Derefter stiger den til 1300 €/md.

Hvis man indregner den pristalsstigning, som huslejen i de gamle lokaler ville have medført i 2012 og 2013,
betyder det en merudgift på 91 € pr 1. dec. 2013.

Bestyrelsen mener, det er en fair prisstigning, når man ser på kvalitetsforskellen.

Der har igen været et højt aktivitetsniveau i Klubben:

I efteråret var der 8 faste aktiviteter ugentligt plus 12 arrangementer,

Her i foråret 2013 har der foruden de 8 faste aktiviteter været 17 arrangementer.

Som et nyt tiltag har Klubben holdt søndagsåbent nogle gange, med lidt at spise, sang og spil eller bare
hyggeligt samvær.

Jeg vil gerne takke Karin og Birgit, der tog initiativ til Hyggesøndagene, der gik hen og blev en stor succes.

To gange har vi også haft LOPPEMARKED med rigtig god omsætning.

Klubbens attraktive beliggenhed gør, at mange medlemmer finder vej hertil ved disse arrangementer.

----------------------------------------------------

Det har været en dyr omgang at renovere de nye lokaler.

Som vedtaget på sidste generalforsamling, på forslag af Per Mogensen, satte vi 20.000 € ind på en
højrentekonto, da værdipapiret forfaldt.

Når de næste forfalder, vil vi gøre det samme.

Vi hævede 12.000 € til renoveringen. Vi fik så en gratis måned (november), billigere husleje i et år og de
1000 €, som udlejer indvilligede i at betale for defekte apparater på inventarlisten.

Heldigvis er der også indtægter:

PUKLI-butikken kører tilfredsstillende, men vi har måttet stoppe for salg til ikke-medlemmer.

Ullas salg af annoncer til hjemmesiden er en stor succes: Tak til Ulla

Udlån af DVD´er bidrager også positivt. Tak til Poul-Erik.

Køkkenet kører flot med gastronomiske oplevelser kreeret af Puk, så vi har måttet engagere en ny
medhjælper på grund af travlhed. Tak til Puk, der både er dygtig OG sød.

Maddie kører baren med fast og charmerende hånd. Også her er der et meget fint overskud. Tak til
Maddie.

Også tak til Christa, der både er webmaster og lokalredaktør med kontakt til ”Solkysten” og ”
hjemmesiden”

Annette skal have en særlig tak, fordi hun stadig laver plakaterne til ophæng i Klubben.

Og Vandrefolket har skænket Klubben hele sit overskud fra paellafonden. 1000 Tak for det.

Billardklubben bidrager med et ikke uvæsentligt beløb til økonomien, og det samme gør Bridgeklubben.

I forbindelse med flytning af adresse, flyttede vi også vores forsikringer fra Kaas & Kirkemann til et lokalt
forsikringsselskab, Liberty.

Det er nemmere og viste sig også at være meget billigere. Og så taler de engelsk.

Vi kan glæde forsamlingen med, at vi har anskaffet et nyt højtalersystem, der VIRKER, og at vi nu også har
internetforbindelse og dermed WI-FI til fri afbenyttelse.

Klubben har 166 medlemmer, der betaler årskontingent, og 65, der betaler deltids- kontingent.

Danskerne rejser ikke længere herned for at bo her hele året, sikkert på grund af de ændrede skatteregler.
Altså er de her i kortere tid ad gangen.

Derfor besluttede bestyrelsen at indføre 1 måneds-kort til 12 €, så vi nu har 3 slags medlemskab: års,
kvartals- og månedskort.

Det har vist sig at være en god idé.

I indeværende periode har det betydet en indtægt på 912 €, heraf 720 € i de to første måneder af 2013.

Det giver ekstra arbejde til bestyrelsen, fordi vi er nødt til at gennemføre kontrol af medlemskort lidt oftere
for ikke at ende i samme situation som klubben i Torremolinos, der efter sigende blev lukket af
myndighederne for at servere for ikke-medlemmer.

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til bestyrelsen, der sandelig fik kam til sit hår, da vi flyttede og dermed fik
pålagt endnu mere arbejde end sædvanligt.

Stress-niveauet var tit oppe i det røde felt, og det kan være forklaringen på en række fejl i dato- og
tidsangivelser på hjemmesiden og på plakater i forbindelse med arrangementer.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne bede om undskyldning for den forvirring, det skabte.

Tak!

