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  Nyhedsbrev Sønderborg Contradance  december 2015  
Workshop 
Den 29. november 2015 kl. 13.00 — 16.00 i Købmandsgårdens gymnastiksal, er der mulighed for at danse mere komplicerede danse for dansere med minimum 2 års erfaring.  Karin er caller til dansene.  Juleafslutning 
Juleafslutningen den 8. december nærmer sig og vi i bestyrelsen håber, at mange vil være med til en hyggelig aften. Vi har i år besluttet, at vi skal have julelotto. Derfor beder vi alle, der kommer, medbringe en gave på minimum 20 kr.  Generalforsamling 
Den 26. januar 2016 afholdes generalforsamlingen. Et vigtigt punkt på generalforsamlingen er valg af ny formand. Vi håber, at der er et medlem, som er parat til at påtage sig opgaven.  Kom endelig og spørg ind til hvilke opgaver, man har som formand. I den nuværende bestyrelse har vi arbejdet meget med at fordele alle opgaver ud på hele bestyrelsen, så formanden ikke skal stå alene med det hele. På generalforsamlingen er der mulighed for at komme med forslag til ændringer af vedtægter og andre ting, som man som medlem kunne ønske sig ændret. Er der forslag til vedtægtsændringer skal I sende dem til Helga senest den 31. december. Er der ønsker om andre ændringer, skal de sendes til Helga senest 8 dage før generalforsamlingen.  Danselandsstævne 2016 
Helga er i fuld gang med at samle et opvisningshold til danselandstævnet den 20., 21. og 22. maj. Flere har meldt sig, men der mangler stadig dansere til holdet. Målet er, at der skal være 24 på opvisningsholdet. Senest den 1. februar kan man melde sig til holdet.  Inden landsstævnet vil der være 4 øveaftner.   Jul og nytår nærmer sig 
Bestyrelsen vil til sidst ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.   Venlig hilsen Bestyrelsen 


