COSTATRIMMEN Årsmelding for 2015 (01.01.- 31.12)
Styret: Dorrit Møller (leder), Arne Fjeldstad (nestleder, trakk seg fra styret i
brev av okt.2015), Jørgen Jentoft (kasserer), Tore Beisland (sekretær), Anne
Beth Mauland (styremedlem, trakk seg fra styret i brev av 01.04.2015), Arnfrid
Grimstad (1. varamann), Kari Nord-Varhaug (2. varamann).
Costatrimmen ble stiftet 17.11.1981 som et trimlag og er hjemmehørende i
Alfaz del Pi i provinsen Alicante i Spania. Den Norske Klubben Costa Blanca er
Costatrimmens paraplyorganisasjon i forhold til spanske myndigheter.
Årsmøtet for 2014 ble holdt 16.02.2015 kl. 18.00 i DNKCB`s lokaler i Alfaz del
Pi. Medlemstallet i 2015 er 313 stemmeberettigede. For 2014 var
medlemstallet 301 personer, dvs. en økning på 12 medlemmer.
Det har vært holdt 9 styremøter i 2015. - 10.03 og 12.11 var det
turledermøter. Begge med innlagt førstehjelpskurs. Hjertelig takk til Kari
Elisabeth og Øystein Skjold som har stått for dette.
Løypevedlikeholdsdugnader: 12.02.2015, delt mellom Bolulla og
Partegat/Confrides.
Langturene: Mandag kl. 10.00. Antall turer: 29. En tur avlyst pga. dårlig
vær(02.11.15.) Antall deltagere: 587. Sammenlignbar deltagelse i 2014 var 701
d.v.s. en nedgang på 114 deltagere.
Fjellturene: Mandag kl. 10.30. Antall turer: 29. En tur avlyst pga. dårlig
vær(02.11.) Antall deltagere: 866. Sammenlignbar deltagelse i 2014 var 1023
d.v.s. en nedgang på 157 deltagere.
Fjellturene: Onsdag kl. 10.30. Antall turer 29. En tur avlyst (Lille juleaften).
Antall deltagere: 1337. Sammenlignbar deltagelse i 2014 var 1366 dvs. en
nedgang på 29 deltagere.
Totalt er det i 2015 gjennomført 87 turer (en tur mindre enn i 2014) med 2790
deltagere som er en nedgang på 300 deltagere sammenliknet med året før.
Dette er likevel 19 flere enn i 2013.
Koordinator for turlederne har vært Øystein Skjold. Styret er takknemlige for
den innsats koordinator og turledere gjør for Costatrimmen.
Vårturen 2015 gikk til Cazorla i tidsrommet 17.03-21.03 med 36 deltagere.
Høstturen 2015 (12.10-17.10) ble avlyst pga. for få påmeldte.

«Ut i det blå» vårturen gikk 15.04 til San Pedro del Pinatar med 26 deltagere.
«Ut i det blå» høstturen gikk 11.11 til Yecla/Monte Arabi med 62 deltagere.
Turene har vært vellykket og gått i balanse, men det legges ikke skjul på at
kampen om deltagere er hard.
Idrettsmerket ble tatt av 66 personer i 2015. Det er ny rekord. Merkedagene
er første og siste torsdag i hver måned i vinterhalvåret. Otto Ulriksen er
ansvarlig. Styret ønsker å gi han honnør for hans engasjement.
Petancagruppen. 530 pers. har spilt petanca i 2015 (670 i 2014). Det har vært
god stemning, hard konkurranse og hyggelig samvær etter spillet. Gruppen
venter fortsatt på et sted å oppbevare utstyr. Enda en gang beklager styret at
dette ikke er ordnet. Styret takker Harald Becker for hans arbeid med gruppen.
Vårfest med merkeutdeling var 06.03 på Albir Playa. 66 deltok. 23 fikk merket.
Våravslutningslunsj var 25.03 i Nucia Park Restaurant med 70 deltagere.
Web-side: www.costatrimmen.com. Her kan man til enhver tid finne alle
opplysninger om CT`s aktiviteter. Ansvaret for web-siden blir ivaretatt av
Øystein Skjold på en utmerket måte.
Økonomien i CT er rimelig god. Det vises for øvrig til regnskapet.
Ansvarsutvalget, bestående av Ole Haakon Opperud, Dorrit Møller og Tore
Beisland, holder på med sitt arbeid og vil framlegge en delrapport for det nye
styret. Dessverre har arbeidet tatt lengre tid enn påregnet. Målet er «å utrede
juridisk, organisatorisk og finansielt ansvar for CT».

Styret vil takke alle frivillige og turgåere! Det er dere som gjør
Costatrimmens arbeid mulig.
Albir, januar 2015.
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