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Nyhedsbrev februar 2020 
 
Konstituering bestyrelsen 
Som det nok ikke er den store overraskelse for jer, fortsætter vi som hidtil. Vi synes vi 
har en rigtig god fordeling af opgaverne, så de passer til de ting, vi hver især har lyst til 
og er gode til. 
 
Besøg på Helsam 
Vores besøg nærmer sig. Som vi tidligere har meldt ud, vil vi gerne sørge for en 
sandwich til dem, der har lyst til lidt at spise, inden vi skal danse. Har I endnu ikke 
bestilt, så skriv til Orla, så I kan komme på bestillingslisten. Orla vil gerne vide hvem 
der skal have sandwich senest den 18. februar. 
 
Udenbys arrangementer i marts måned 
Den 17. marts kl. 19 – 21.45 satser vi på, at vores danseaften er i Vejle.  
På generalforsamlingen tilkendegav mange, at de gerne ville med. Vi spørger ind til det 
på de kommende danseaftner. Skal vi mange afsted, skal vi også have aftalt, hvem der 
kører. Fordi vi flytter vores danseaften, betaler foreningen kørselspenge, til dem der 
kører. 
 
Caller: Will Mentor                      Musik: Reel of Three  

             

Arrangør: Bredballe Dancers  
Mølholmskolen, Tankegangen 1, 7100 Vejle 
Pris 70 kr. Medbring dansesko og kaffekurv 

        Info: Hans Pitters - hanspitters@gmail.com     
 
 
Den 21. marts er der dans i Kiel, hvor Karin caller. Der danses fra kl. 10 – 16. Det 
koster 30 euro. I prisen er der mad indregnet. Vil I vide mere om arrangementet, kan I 
spørge Karin.  
 
Afslutningsbal 
Den 7. april slutter vi sæsonen med bal på Købmandsgården. Som vanlig starter vi 
med at spise. Alle tager selv mad og kaffe med og hvad de ellers skal bruge. 
Sønderborg Contradance Band spiller op til dans efter vi har spist. 
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Som besluttet på generalforsamlingen, bliver det et åbent arrangement. Så må vi se, 
om der nogen fra andre foreninger, der har lyst til at danse sammen med os. 
 
Venlig hilsen 
bestyrelsen 
 
 
 
 
 


