
 

Hjemmeside: 

Nyhedsbrev oktober 2017
 
Kontingent 
Nyhedsbrevet starter med den kedelige del af 
sæsonen. September måned er gået og nu er 
det tid at betale kontingent.
I skal indbetale på konto i
Reg. 8060 kontonr. 1063169.
Aktive medlemmer skal betale 450 kr. og 
passive medlemmer slipper med 100 kr.
 
Kommende arrangementer
Den 25. oktober er der løvfaldsbal
Den 5. november er der workshop for øvede danser
Vi håber, at mange af jer vil deltage.
 
Generalforsamling 
Selv om der er et stykke tid til vores generalforsamling, skal vi alligevel til at tænke på 
den. Hvis I har ændringer til vedtægter
31. december.  
Andre forslag, som I mener skal drøftes på generalforsamlingen 
selv om der er frist til en uge inden generalforsamlingen.
 
Sommerfestival – og hvad nu?
På det sidste bestyrelsesmøde drøftede vi, om vi
sommerfestivalen er historie.
Vi er enige om, at vi vil arbejde videre på en ide om at gøre lidt mere ud af 
løvfaldsballet. Vi kunne tænke os at placere løvfaldsballet i weekenden, så det kan 
blive til en hel dansedag,
Kommenter endelig på ideen og kom også gerne med andre gode ideer.
 
Arrangementer i andre foreninger
Vi har besluttet at gøre en indsat
foreninger.  
Som I har oplevet her på det sidste
også blive mindet om dem på danseaftner. 
Arrangementerne vi får invitation til
arrangementskalender på hjemmesiden. 
Det vil være rigtig dejligt, om dem der tager af sted, gør opmærksom på det på 
danseaftner, så det er muligt at aftale samkørsel eller bare få kørelejlighed. 
Jer der har været af sted må meget gerne fortælle om de gode oplevelser, I har haft, 
når I har været af sted.
 
Venlig hilsen bestyrelsen
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Nyhedsbrevet starter med den kedelige del af 
sæsonen. September måned er gået og nu er 
det tid at betale kontingent. 

indbetale på konto i Sydbank:  
Reg. 8060 kontonr. 1063169. 
Aktive medlemmer skal betale 450 kr. og 
passive medlemmer slipper med 100 kr. 

Kommende arrangementer 
Den 25. oktober er der løvfaldsbal, som I allerede har fået invitation til.
Den 5. november er der workshop for øvede dansere, som I også har fået invitation til.

at mange af jer vil deltage. 

Selv om der er et stykke tid til vores generalforsamling, skal vi alligevel til at tænke på 
den. Hvis I har ændringer til vedtægter, skal I sende dem til en i 

som I mener skal drøftes på generalforsamlingen 
selv om der er frist til en uge inden generalforsamlingen. 

hvad nu? 
På det sidste bestyrelsesmøde drøftede vi, om vi skulle finde på noget andet, nu hvor 
sommerfestivalen er historie. 

at vi vil arbejde videre på en ide om at gøre lidt mere ud af 
kunne tænke os at placere løvfaldsballet i weekenden, så det kan 

blive til en hel dansedag, hvor vi slutter med at spise sammen til aften.
Kommenter endelig på ideen og kom også gerne med andre gode ideer.

Arrangementer i andre foreninger 
Vi har besluttet at gøre en indsat, for at gøre opmærksom på arrangementer i andre 

plevet her på det sidste, får I tilsendt de invitationer, der kommer og 
også blive mindet om dem på danseaftner.  

vi får invitation til, bliver også lagt ind på vores 
arrangementskalender på hjemmesiden.  
Det vil være rigtig dejligt, om dem der tager af sted, gør opmærksom på det på 
danseaftner, så det er muligt at aftale samkørsel eller bare få kørelejlighed. 
Jer der har været af sted må meget gerne fortælle om de gode oplevelser, I har haft, 

været af sted. 

Venlig hilsen bestyrelsen 
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som I allerede har fået invitation til. 
som I også har fået invitation til. 

Selv om der er et stykke tid til vores generalforsamling, skal vi alligevel til at tænke på 
skal I sende dem til en i bestyrelsen senest den 

som I mener skal drøftes på generalforsamlingen er også velkomne, 

skulle finde på noget andet, nu hvor 

at vi vil arbejde videre på en ide om at gøre lidt mere ud af 
kunne tænke os at placere løvfaldsballet i weekenden, så det kan 

hvor vi slutter med at spise sammen til aften. 
Kommenter endelig på ideen og kom også gerne med andre gode ideer. 

arrangementer i andre 

får I tilsendt de invitationer, der kommer og I vil 

på vores 

Det vil være rigtig dejligt, om dem der tager af sted, gør opmærksom på det på 
danseaftner, så det er muligt at aftale samkørsel eller bare få kørelejlighed.  
Jer der har været af sted må meget gerne fortælle om de gode oplevelser, I har haft, 


