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Nyt fra formanden
Så er sommeren ved at gå på hæld og
vi skal i gang med vores dejlige
fritidsinteresse.
Håber alle har haft en god sommer.
Vejret kan vi ikke klage over, hvis man
altså er til solskin.
Vi startede sæsonen med et par
opvisninger i henholdsvis Voel og
Hinnerup og derefter en dejlig A2 aften
med Carsten i samarbejde med DGI. 45
dansere fra nær og fjern – dejligt.
Holdopstart
Vi startede ikke nye hold op her i
efterårssæsonen, da de eksisterende
Basic hold i henholdsvis Galten og
Hinnerup nu er igennem Basic og
springet vil være for stort.
Vi håber på, at alle vore dansehold
kommer til at køre med samme antal
deltagere, som vi sluttede og kan her
oplyse, at vi har fået 1 ny danser i
Gjern på plusholdet, 2 nye dansere på
begynderholdet i Hinnerup og 2 nye
dansere på A2 holdet i Hinnerup.
Rigtig hjertelig velkommen til jer. Vi
håber I må blive glade for at gå hos os.
Sensommerdansen
Vores sensommerdans den 14.
september er netop løbet af stablen med
en veloplagt caller, Carsten Nielsen.
Der var desværre kun 27 dansere, heraf
4 fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil lægge
hovederne i blød for at finde ud af,
hvad årsagen var til så få dansere

mødte op. Vi havde Plus på
programmet, men ikke en eneste plus
dansere. Alle de fremmødte var A1
dansere og derover. Måske er 3
niveauer for meget i en hal. Det må vi
finde ud af.
Er der nogen, der sidder inde med
viden om hvorfor, eller til forbedring er
vi åbne for ideer.
Jubilæumsdans/fest
Det er snart sidste frist for tilmelding til
klubbens jubilæumsdans den
25.oktober. Dette må man da ikke gå
glip af. Både vores caller, Carsten
Nielsen og klubben har 25 års
jubilæum. Carsten siger, at han en
overraskelse i ærmet med endnu en
caller. Ikke en gang bestyrelsen ved
hvem. Se nærmere på hjemmesiden.
HUSK DEADLINE 1. OKTOBER
2014 HVIS MAN VIL HAVE TIL
DEN BILLIGE PRIS. HUSK OGSÅ
TILMELDING TIL
JUBILÆUMSMIDDAGEN OM
AFTENEN. DETTE GÆLDER
KUN MEDLEMMER AF
KLUBBEN OG DISSE
ÆGTEFÆLLE/SAMBOENDE.
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Det var alt for denne gang – og - dog
handler man i Super Brugsen i
Hinnerup, så husk lige at støtte klubben
med de små røde poletter, man kan tage
ved kassen og putte i boksen ved
indgangen. Vi er nomineret til at
deltage sammen med 2 andre
foreninger, idet vi har søgt om tilskud
til trøjer til klubbens medlemmer. Der
er kr. 10.000,00 i puljen og de 3 der
deltager vil få fordelt midlerne i
forhold til indkomne poletter. Så derfor

husk at putte i, når I handler i Super
Brugsen i Hinnerup.
Håber I vil komme til bestyrelsen, hvis
der er ting I synes vi bør gøre
anderledes, alt både ris og ros vil vi
rigtig gerne modtage.
Husk at følge med på klubbens
hjemmeside. Her skulle alt hvad der
sker i klubben fremgå.
Med squarelig hilsen
Janni Thye Lystrup, formand
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