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Tipspromenad söndagen den 28 april
Hej alla medlemmar. Här kommer en påminnelse om vår tipspromenad söndagen den 28 april. I
skrivande stund ser långtidsprognosen positiv ut så vi kan räkna med en tipspromenad i härligt
vårväder. Självklart är start och målgång i vår vackra Folkpark och startavgiften är endast 20: - kr.
Starttiden är kl. 10.00 – 12.00. Passa på att motionera både benen och geniknölarna och tävla om
presentkort från ICA-Maxi. Vi lovar en barnvagnsvänlig promenadslinga som tar max en timma att
avverka. Sedan kan ni avnjuta kaffe med dopp i den nyrenoverade cafélängan som blivit mycket fin
och efterliknar faktiskt som det såg ut när den en gång byggdes upp i mitten av 1920-talet. Mycket
glädjande! Ta med vänner och bekanta på denna vårpromenad.

Storbandskonsert med dans lördagen den 25 maj
Vill du njuta av härlig storbandsmusik är du och alla dina vänner välkomna till Parken den 25 maj
kl. 19.00 – 23.00. Edmonds Big Band som består av 17 musiker och två vokalister bjuder på musik
som är lika skön att sitta och lyssna på som att dansa till. EBB har en väldigt bred repertoar. De
spelar allt från klassiska storbandslåtar som Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Neil Hefti
och Frank Sinatra men också lite modernare tongångar som Beatles, Blood Sweet and Tears,
Michael Bublé och Robbie Williams. Vi har stolar för sittande publik och gott om plats för de
danssugna. Missa inte denna höjdarkväll!

Snabbreferat från årsmötet
Årsmötet som hölls den 11 april blev en trivsam tillställning. Efter de formella förhandlingarna
avnjöts kaffe med ”räkmacka” medan Arvid och Peije underhöll med musikaliska ”örhängen” som
alla kände igen. Styrelsen förslag om vissa stadgeändringar antogs enhälligt. Styrelsen begåvades
med två nya ordinarie ledamöter, Christer Gustafsson och Peter Norlander och som ny
styrelsesuppleant inträder Carin Holmstrand. De avgående som avböjt omval avtackades som sig
bör. Dessa var Carl-Erik Bergsén som ingått i styrelsen sedan föreningsstarten den 16 januari 2013
samt Desirée Ahlning och suppleanten Ebbe Davidsson. Årsavgiften för 2020 bestämdes till
oförändrat 150: - kr per hushåll. Ordföranden kunde inför de församlade avslöja två nya
programpunkter utöver den programplan som tidigare skickats ut. Föreningen arrangerar två
allsångskvällar i Parken den 12 och 19 augusti med Gubes Duo som allsångsledare. De som deltog
vid julbordet i december vet att det är två härliga underhållare som framkallar mycket skratt.
Arbetet med att vara en aktör i samband med Alingsås 400-årsfirande fortsätter. Mer info om det
kommer när puzzelbitarna fallit på plats
Vi ser fram emot att träffas i Parken under 2019
Vänliga hälsningar
Styrelsen
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