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Formanden har ordet:
Ja desværre er sommeren ved at være forbi, men så er det godt vi har vores
fritidsinteresse til at slå de mørke timer ihjel med.
Horse Fair er netop overstået. En dejlig dans med 2 veloplagte callere, men desværre
for få dansere.
Efterårssæsonen er godt i gang på de forskellige dansesteder og vi har i bestyrelsen
besøgt Randers og Gjern, som jo i indeværende år blev nedlagt som kredse og lagt
ind under klubben. De fleste dansere kender os jo i forvejen, men vi synes alligevel
det var rigtigst lige at komme og sige goddag og fortælle at det i princippet ikke giver
den store omvæltning og at man blot kan rette henvendelse til den person, som på
dansestedet er udpeget til at være kontaktperson overfor bestyrelsen. Eneste
dansested er Randers, hvor der ikke danser et bestyrelsesmedlem, men der er det
enten Mathilde eller Thorkild.
Vi forsøgte igen at starte nyt hold op i Hinnerup, men der kom desværre kun 3
dansere.
Vi har også som noget nyt startet C2 undervisning op med Carsten – se
undervisningsplanen. Der er plads til flere på dette hold., men forudsætningen er, at
man mestrer de underliggende programmer.
Der er heldigvis ikke sket det store frafald på de eksisterende hold og det er jo dejligt.
Hvad der i øvrigt skal se i efteråret, vil man kunne følge på vores hjemmeside.
Janni Thye
formand
Fra redaktøren:
Nyhedsbrevene er desværre ved, at udvikle sig til kun at være information fra
Bestyrelsen til medlemmerne. Jeg er så gammel, at jeg kan huske mange år tilbage,
her var der også en del indlæg fra medlemmerne.
Så I skal ikke holde jer tilbage, vi stiller gerne spalteplads til rådighed, hvis I har
været til nogle spændende danse, eller har nogle oplevelser I gerne vil dele med os
andre.
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