Nytt o aktuellt

1 maj 2019

Vad händer i kommunen?
Måndag 13 maj blir Bodil Mellgren och Kenneth Larsson med oss under en
cafékväll i Vardagsrummet. Bodil och Kenneth kommer att berätta om sina
kommunala uppdrag och ge oss information om vad som händer i kommunen.
För att få hjälp att planera sin information är de intresserade av att få veta vilka
frågor/ämnesområden som kan vara intressanta för oss. Om du har någon speciell fråga
som du tycker skulle vara intressant att få belyst ber vi dig därför att snarast skicka den till
info@culmenplus.se så sänder vi den vidare till Bodil och Kenneth.
Anmäl dig som vanligt i Loungen eller till info@culmenplus.se
Välkomna till en intressant kväll som börjar kl.18:00

Aktuella Culmen Plus aktiviteter
Utöver våra schemalagda veckoaktiviteter - se www.culmenplus.se - är följande aktuellt:
7 maj
8 maj
13 maj
21 maj

Sommarboulen startar på Visholmen kl. 13:00
Träna med Mianna kl. 10:15 i Vardagsrummet
Vad händer i kommunen?. Vardagsrummet kl. 18:00
Vegetarisk lunch kl. 10:30 i Vardagsrummet

Torgny rapporterar från boulen
Trots strålande vårväder valde 15 st att spela sista omgången av
Vinterboule 2018-2019. Bra uppslutning!
Inga-Britt Back segrade i damklassen med ett medelvärde på 11,9 i de
10 bästa omgångarna och Staffan Almqvist i herrklassen med
medelvärdet 12,75. Stort grattis! Jag vill tacka alla som så troget har
ställt upp på torsdagarna och gjort träffarna till trevliga sammankomster.
Sommarboulen startar tisdag 7 maj
Om ni vill så träffas vi i Sommarboulen 2019 på banorna vid Visholmen tisdagar kl 13:00
fr.o. m den 7 maj. Då spelar vi som vanligt bara 3 matcher men vi noterar resultaten
och korar segrarna med det bästa medelvärdet av de 10 bästa omgångarna. Vi brukar hålla
på till mitten av september.. Välkomna alla – även nya deltagare! / Torgny Back

Från årsstämman i Supportklubben
Från Culmen Plus Supports årsstämma den 29 april kan rapporteras att
supportklubben nu har 46 medlemmar varav hälften deltog i stämman. Den
avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och till ny styrelse valdes Karin
Riiser och Ewa Aspman (båda nyval) samt Raymond Hedman och Håkan
Andersson vilka omvaldes. Styrelsen har konstituerat sig med Håkan som
ordf, Karin sekr, Raymond kassör och Ewa ledamot. Föreningens
årsredovisning hittar du på www.culmenplus.se/support där också
stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt då det justerats.
Är du ännu inte medlem?
På www.culmenplus.se/support läser du också om hur du blir medlem.
Välkommen!

