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Nyhedsbrev februar 2018 
 
Konstituering af bestyrelsen 
I år var det en nem konstituering. Bestyrelsen er den samme som sidste år og vi er 
enige om, at vores opgaver er fordelt på en god måde. Vi fortsætter derfor på samme 
måde som sidste år. Den eneste ændring er, at det i år er Karin, der er tilknyttet 
bestyrelsen som caller. 
 
Samarbejdet med DGI 
Vi har besluttet at vi forsøger at få kontakt til et par af de foreninger, som nogle af jer 
medlemmer også er medlem af. Vi vil tilbyde at komme med vores opvisningshold til et 
af deres arrangementer og ved samme lejlighed fortælle om vores forening. Vi har 
valgt nogle foreninger, som har sommer aktiviteter og håber så at overbevis dem om, 
at de skal bruge os som vinteraktivitet. 
 
Sammen med DGI arbejder vi videre med at udarbejde PR materiale, som vi kan dele 
ud, bruge til FaceBook og på vores hjemmeside. DGI har en konsulent, som ved noget 
om hvordan man udarbejder materiale til forskelligt brug. 
 
Løvfaldsbal  
På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi skulle arbejde videre med et 
anderledes Løvfaldsbal. 
 
I år bliver det den 13. eller 14. oktober og 
programmet for dagen kommer til 
at se sådan ud: 

 Dans fra kl. 11.00 – 12.30 
 Frokost 12.30 – 13.30 
 Dans fra kl. 13.30 – 15.30 
 Kaffe fra kl. 15.30 – 16.00 

 
Om eftermiddagen kommer Sønderborg Contradance Band og spiller op.  
Callere er vores egne callere og de callere fra andre foreninger, som byder ind. 
Pris for hele arrangementet, hvor andre foreninger også kan deltage, bliver inklusiv 
mad, kaffe og kage 150 kr.  
Vi arbejder på at finde det rigtige sted til arrangementet. 
 
Skynd jer sætte det i kalenderen, så vi kan få en skøn dag. 
 
 
   Workshop 

Husk også workshop den 4. marts. I har fået invitation. 
 
 
 
 
Venlig hilsen Bestyrelsen 


