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Kære medlemmer 
 
Så er sæsonen i gang igen. Tilbagemeldingen fra flere er, at det er dejligt. Bestyrelsen er 
ligeledes godt i gang med arbejdet. Vi har lige haft bestyrelsesmøde,  og det betyder, at der 
er nyhedsbrev til jer. 
 
Løvfaldsbal 
Den 21. oktober afholder vi vores løvfaldsbal. I år gør vi det lidt anderledes. Vi starter med 
at spise sammen, så i skal huske madkurven. Kaffen springer vi selvfølgelig ikke over, så 
den skal i også huske. 
Vi håber, at vi bliver rigtig mange til en hyggelig aften med dans og musik. 
 
Sommerfestival 2016 
Vi har lige haft en dejlig sommerfestival på Højer Efterskole. Nu går arbejdsgruppen i gang 
med at planlægge festivalen i 2016.  
For at I kan planlægge at komme med, er datoerne fastsat. Det bliver den 22., 23. og 24. 
juli. Vi håber, at mange allerede nu sætter det i kalenderen. 
 
Virksomhedsbesøg 
På bestyrelsesmødet besluttede vi, at vi næste år vil planlægge et virksomhedsbesøg den 
første tirsdag efter sæsonafslutningen. Vi har planer om at besøge Fuglsang i Haderslev. 
Når vi ved, om det kan lade sig gøre, vil I høre mere om det. 
 
Danse landsstævne i Sønderborg 2016 
Den 20., 21. og 23. maj afvikles danse landstævnet flere steder i Sønderborg. Det betyder, 
at der er dans og opvisninger flere steder i byen. Bestyrelsen har drøftet, om vi skal have et 
opvisningshold med.  Vi ser gerne et Sønderborghold og/eller et sønderjysk hold. Helga vil 
gerne være instruktør, som hun var det ved sidste danselandsstævne i Lemvig.  
Karin Dalager vil fortælle mere om landsstævnet i pausen på en danseaften. Ud fra den 
snak vi får, vil bestyrelsen tage endelig stilling til, hvordan og på hvilket niveau vores 
forening skal deltage. 
 
Vi skal have ny formand 
Helga ønsker at stoppe som formand for igen at kunne få tid til at calle. Vi skal derfor finde 
et medlem, som vil tage over på opgaven. 
Vi i bestyrelsen håber derfor, at en af jer vil melde sig til at tage opgaven. Os, der har siddet 
i bestyrelsen i flere år, er parate til at bakke op omkring en ny formand. 
På en danseaften vil vi fortælle lidt om, hvad arbejdet som formand indebærer.  
En ny formand kan desuden være med til at præge, hvordan de forskellige opgaver skal 
fordeles.  
Hele bestyrelsen står til rådighed for spørgsmål om bestyrelsesarbejdet. 
 
 
Venlig hilsen bestyrelsen. 


