Club Cultural Vikingos
Allmänt informationsmöte 170116
Närvarande: 27 stycken
Ulf hälsade alla välkomna.
Registreringen
Anne-Charlotte informerade om turerna kring registreringen. Att vår målsättning är att kunna
hålla ett Medlemsmöte till hösten.
Aktiviteter
Bridge, Ulf: På måndagar och torsdagar kl 17.00 i lokalen i Los Angeles. Något färre spelare än
tidigare.
Boule, Ulf: På tisdagar kl. 10.00 på banorna bakom Kulturhuset.
Det kom upp önskemål om en bouleskola. Ev. en onsdag fm. Ulf skulle kolla detta.
Vandringar med kulturinslag, Dagmar: Berättade att hon blir nyfiken och vill veta mer om
platserna hon passerar när hon är ute och vandrar.
25/1 går till Hermano Pedros grotta, ca 6 km.
15/2 går till Arona, ca 6,9 km.
18/3 går till Güimar där man ska titta på Moringaträd, ca 7,5 km.
Dagmar skall hålla i en träff ute vid en ”Utegympa” plats. Det är ibland svårt att veta hur man ska
göra med redskapen som finns tillgängliga.
Sitt-yoga, Jutta: måndagar kl. 13.00 -14.00 i bridgelokalen. Är tillgängliga för alla, även de med
rullstol och permobil.
Konsert fredagen den 17/2
Det är 40 stycken anmälda.
Avresa från Hotel Tryp kl. 17.30, konserten börjar 20.30, hemresa 23.00 från Auditoriet.
Mera kultur
Kom förslag om att göra ett besök på Piramides i Playa de las Americas och se den fina flamencon
där. Detta är ingen vanlig ”barflamencoshow” utan proffs på scen.
Kjell Norén berättade att han håller på att kolla om vi kan göra ett besök i en studio uppe i Santa
Cruz. Vi skulle få följa arbetet med att göra en CD-skiva.
Träffen
Man samlas för att äta middag på en restaurang tillsammans. Den tidigare aktivitetsledaren kan
inte hålla i den längre. Ulla Gullander erbjöd sig att ta över. Kerstin Löfquist hjälper till i början.
Styrelsearbete
Ulf undrade om någon var intresserad av att vara med i styrelsen i framtiden.
Eftersom vi inte har lyckats med registrerandet av klubben ännu, och inte har en valberedning kan
alla klubbmedlemmar anmäla in sig som intresserad styrelserepresentant eller föreslå någon
annan lämplig person. Hör av er!
Avslutning
Ulf tackade all närvarande.
För minnesanteckningarna svarade
Christine Dunkler

