
 
 
 

 

Hjemmeside: www.sonderborg-contradance.dk 

Nyhedsbrev september 2016 
 

Velkommen tilbage til ny sæson 
Så er sæsonen i gang igen. Velkommen tilbage til alle på et tidspunkt, hvor sommeren endelig er 
kommet.  

 
Dem der kunne deltage på Cathrinesminde fik en dejlig 
aften med både fortælling om stedet og dans. 
Bestyrelsen er enig om, at det med at starte sæsonen 
med en danseaften med en rundvisning eller noget 
lignende er kommet for at blive.  
 
 
 

 
Hvis der er nogen af jer, der har gode forslag til steder, vi 
kan planlægge opstartsdans de kommende år, så skriv 
endelig til os.   
 
Kontingent  
September er gratis, men i oktober skal der betales kontingent. Vi minder jer derfor om at få 
betalt jeres kontingent. Uden penge i kassen er det svært at få foreningen til at fungere.  
Flere nye er kommet til vores danseaftner i september. Vi håber at flere af dem vil fortsætte. 
Kender i nogen af dem, så send nyhedsbrevet til dem og fortæl dem, at vi er glade for at se dem 
og at vi håber, at de fortsætter. 
 
Hvad kan passive medlemmer deltage i? 
Medlemmer har spurgt om, hvad man kan deltage i som passivt medlem. Vi har ikke noget om 
det i vores vedtægter. Det betyder, at bestyrelsen har taget en beslutning, som selvfølgelig 
følges op med et forslag til vedtægtsændringer til næste generalforsamling, hvor alle så kan få 
indflydelse på det. 
Frem til vedtægterne bliver tilrettet gælder det for passive medlemmer at man:  ikke kan deltage i de ugentlige danseaftner  kan deltage i de lukkede baller som juleafslutning og sæsonafslutning   kan deltage i de åbne arrangementer, når man betaler entre, som dem der kommer   udefra  kan deltage i workshops, når man betaler entre ligesom andre  kan deltage i generalforsamling 
 
Fotos 
Vi vil gerne gemme fotos fra vores arrangementer på vores hjemmeside. Er der nogen af jer der 
tager fotos, så send dem endelig til os. 
 
 Med håbet om en dejlig sæson 
Venlig hilsen Bestyrelsen 


