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Nyhedsbrev november 2019 
 
Jubilæum 
Vi havde en fantastisk dag i Dybbøl forsamlingshus, hvor Bob Isaacs og Reel of Three 
var med til at gøre dagen perfekt. Der var deltagere fra flere andre klubber og fra 
Tyskland. Der blev danset og der var masser af hyggeligt samvær og snak.  
Flere spurgte allerede da de kom, om der var 
sønderjysk kaffebord. De blev ikke skuffede. 
Så de medlemmer, der havde bagt til dagen 
blev virkelig påskønnet.  
Så tak for indsatsen til bageholdet. 
Ikke kun foreningen kunne fejre 25 års 
jubilæum. 5 medlemmer har været med fra 
starten. 
 
Juleafslutning 
Julen og juleafslutningen nærmer sig.  Den 4. december mødes vi i Dybbølskolens 
Multihus.  
Som vi plejer, starter vi med at spise sammen kl. 18. Så husk lige mad og hvad I ellers 
skal bruge. Glem heller ikke kaffekurven. 
Igen i år vil der være pakkeleg. Alle skal derfor have en pakke med til ca. 20 kr. 
Har I endnu ikke fået jer tilmeldt, kan I stadig nå det. Tilmeldingsseddel vil gå rundt på 
danseaftner og Orla modtager også tilmeldinger på e-mail. 
 
Generalforsamling 
Alle indkaldes hermed til generalforsamling den 28. januar 2020. Har I forslag til 
vedtægtsændringer, skal I sende dem til bestyrelsen senest den 31. december. Andre 
forslag til ændringer kan sendes til bestyrelsen indtil en uge før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen foregår på Købmandsgården og vi starter med at spise kl. 18, 
hvor vi sørger for, at der er mad til alle, der ønsker at spise med. Husk at der er 
tilmelding til spisning før generalforsamlingen. 
Selve generalforsamlingen starter kl. 19 og når generalforsamlingen er slut, danser vi. 
 
Netværk for tilflyttere 
I Sønderborg findes der et netværk for tilflyttere. De har henvendt sig til os for at 
spørge, om vi er interesseret i at komme med i deres katalog for at gøre opmærksom 
på muligheden for at danse sammen med os. 
Vi har meldt tilbage, at vi gerne tager imod tilflyttere i vores forening. De kan deltage 
gratis i september lige som alle andre, der ønsker at prøve at danse hos os. Vi 
forlanger kun, at de kan forstå dansk. 
 
 
I ønskes en god jul og et godt nytår 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 


