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Generalforsamling  
I indkaldes hermed til generalforsamling, som afholdes den 29. januar kl. 19 
Købmandsgården. Er der nogen der har vedtægtsændringer 
skal drøfte på generalforsamlingen
Vi gør som vi plejer. Det betyder at foreningen er vært med mad og drikke fra kl. 18 
19 og når generalforsamlingen er overstået
 
25 års jubilæum 
Foreningen har 25 års jubilæum i 2019. Det vil vi selvfølgelig fejre på behørig vis. 
Bestyrelsen har besluttet at jubilæet kobles med løvfaldsballet i efteråret. Bestyrelsen 
lægger nu hovederne i blød for at arrangere en festlig dag for både os selv og de 
gæster der kommer. 
 
Dans i Rendsburg  
Peter og jeg d. 3.11 i Rendsborg, hvor vi dansede engelske danse. Jeg mente, at 
engelske danse var stille og rolige 
danse, men jeg blev overbevist om 
noget andet. Dansene og musikken 
var næsten squaredance, men 
dansene var enklere, end dem vi 
kender. Nu var det en eftermiddag 
for alle, så også de, der ikke kendte 
engelske danse, var med. E
gennemgang og så var det bare 
igang. Vi lærte også en stille 
ukompliceret vals, som jeg vil tage 
op efter nytår.  
Adgangsbilletten var mad
alle en ret med, som kunne spises
wrap, frikadeller, sandwich, brød osv. Vi gik i
Det er rigtig dejligt, at vi nu har fået en forbindelse til LAG i Kiel og at de også kommer 
her til os.  
Jeg er inviteret til Kiel d. 2.3. for at calle en dag. Det er spændende og jeg vil opford
til, at der er nogle dansere
 
Tak i år 
Året nærmer sig sin afslutning. Bestyrelsen vil derfor 
sige tak til alle medlemmer for jeres engagement i 
året der gik. 
 
Vi mødes igen den 8. januar til dans.
 
I ønskes også en glædelig 
 
Venlig hilsen bestyrelsen
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I indkaldes hermed til generalforsamling, som afholdes den 29. januar kl. 19 
Købmandsgården. Er der nogen der har vedtægtsændringer eller andre forslag
skal drøfte på generalforsamlingen, må I gerne sende dem allerede nu.

. Det betyder at foreningen er vært med mad og drikke fra kl. 18 
19 og når generalforsamlingen er overstået, danser vi. 

oreningen har 25 års jubilæum i 2019. Det vil vi selvfølgelig fejre på behørig vis. 
Bestyrelsen har besluttet at jubilæet kobles med løvfaldsballet i efteråret. Bestyrelsen 
lægger nu hovederne i blød for at arrangere en festlig dag for både os selv og de 

i Rendsborg, hvor vi dansede engelske danse. Jeg mente, at 
engelske danse var stille og rolige 
danse, men jeg blev overbevist om 
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kender. Nu var det en eftermiddag 
for alle, så også de, der ikke kendte 
engelske danse, var med. En 

emgang og så var det bare 
. Vi lærte også en stille 

liceret vals, som jeg vil tage 

Adgangsbilletten var mad. Vi havde 
d, som kunne spises med fingrene. Det blev til en kæmpe buffet med 

wrap, frikadeller, sandwich, brød osv. Vi gik i hvert fald ikke sult
, at vi nu har fået en forbindelse til LAG i Kiel og at de også kommer 

Jeg er inviteret til Kiel d. 2.3. for at calle en dag. Det er spændende og jeg vil opford
til, at der er nogle dansere, der tager med.  

Året nærmer sig sin afslutning. Bestyrelsen vil derfor 
sige tak til alle medlemmer for jeres engagement i 

Vi mødes igen den 8. januar til dans.  

I ønskes også en glædelig jul og et godt nytår. 

lig hilsen bestyrelsen 
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