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Nyhedsbrev september 2018 
 
Sæson 2018/19 
Så er en ny sæson i gang. Vi fik en rigtig god start på strandpromenaden i Sønderborg. 
Igen var vi heldige med vejret og flere der kom forbi dansede med og flere tog vores 
program med hjem. Vores dans skabte glæde hos dem der gik forbi, kunne vi se på 
deres smil. 
 

 
 
Sæsonstart den 4. september blev ligeledes en rigtig god aften. Vi var 4 squares og 
flere af dem der dansede med på strandpromenaden var mødt op. 
 
Løvfaldsbal 
Søndag den 7. oktober prøver vi at afvikle løvfaldsbal på 
en ny måde. I har alle fået invitation tilsendt, hvor I kan se 
hvordan dagen er planlagt. 
Vi håber også på, at der møder nogen op fra foreninger i 
resten af landet. Alle er i hvert fald inviteret. Ligeledes 
inviterer vi callere fra andre foreninger til at lede nogle 
danse. Så skynd jer at melde jer til en skøn dag med dans 
og socialt samvær. 
 
Flere medlemmer har lovet at bage kage til kaffen, men er 
der flere der har lyst, skal I bare melde tilbage til Orla. 
 
Persondataloven 
Som alle andre foreninger er vi omfattet af persondataloven og vi skal derfor udarbejde 
en privatlivspolitik, så I som medlemmer ved, hvordan de oplysninger vi har på jer 
bliver behandlet.  
Vi har allerede en hjemmeside som er sikker og jeres navne og adresser ligger på den 
lukkede del af hjemmesiden, så ikke alle kan tilgå dem. Vi har ikke personnumre 
registreret og det gør det heldigvis nemmere for os. 
Ud over vores hjemmeside som skal være sikker, skal vi også lave en aftale med det 
firma, hvor vores hjemmeside ligger.  
Både aftale med firmaet, hvor vores hjemmeside ligger, og privatlivspolitikken, som 
tilsammen er et digert værk, bliver lagt ind på hjemmesiden, så I alle kan se dem. I får 
besked når den er lagt ind. 
 
Venlig hilsen Bestyrelsen 
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