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Orientering/Nyhedsbrev
Klubblad for dansere i
ØSTJYSK SQUARE DANCE
CLUB

Arrangement & caller lister

Hjemmeside www.osdc.dk

Bent Husted
Tlf. : 8685 3697
e-mail . Bent.caller@os.dk

Bladet uddeles gratis til
klubmedlemmer og dansere i kredsen.

Klubbens dansere og callere opfordres
til at komme med indlæg til bladet.

Oplag ca. 150 stk. 4 gange årligt.
Ansvarshavende :

Indlæg kan indleveres telefonisk, som
brev eller via e-mail.
Indlæg sendes direkte til redaktøren.

Formand i ØSDC

John Nygaard
Tlf. 8696 1287
e-mail: john.nygaard@privat.dk

Udgivelsestidspunkter
August
ca. uge 32/33
November ca. uge 47/48
Januar
ca. uge 4/5
April
ca. uge 15/16

Redaktør :
Britta Thorsø
Tlf.: 8682 9874
e-mail : njogbt@get2net.dk

Deadline er ca. 1 uge før bladets udgivelse. Augustnummeret udsendes med
posten. Øvrige numre forsøges fordelt via undervisningsholdene.
Medlemmer, der ikke deltager i undervisning får bladet med posten.
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å er en ny danse sæson startet

Her først på året vil jeg filosoferer lidt over året, der er gået, samt se lidt
ind i det nye år. Det er ærgerligt, at vi igen har mistet en del medlemmer,
men så er det dejlig, at der stadig kommer nye dansere på begynderholdene,
så der er håb om, at vi stadig har nogle at danse med de næste mange år.
Det forgangne år har også budt på mange gode danseoplevelser, både
klubbens egne samt mange andre danse i både ind- og udland. Jeg håber, at
det store deltagerantal til Danish Convention i Vejle betyder, at
squaredanserne igen er begyndt at bakke op om det danske convent.
Til ØSDC’s egne danse har der desværre ikke været så mange deltagere,
tiltag, bl.a. ½ pris til vore egne medlemmer, uden at det hjalp ret meget. Vi
diskuterer meget i bestyrelse og arrangementsudvalg, om tiden er løbet fra
disse forholdsmæssigt dyre arrangementer med 1-2 udenlandske callere.
Det er glædeligt at se at næsten alle hold fortsætter efter nytår. Desuden er
der en del kredse, der forsøger at starte nye begynderhold.
Det samlede danseprogram findes andet sted i dette bladet.
Her kan du også finde orientering om, hvad de forskellige udvalg har lavet
siden sidst.
Bestyrelsen har fastsat datoen for forårets generalforsamling. Det bliver
fredag den 24. marts 2006, kl. 19:00.
Til slut vil jeg ønske alle en god danse sæson.
John Nygaard
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Nyt fra Bestyrelsen
llerførst en rigtig brøler – GENERALFORSAMLINGEN ER ALTSÅ
FREDAG DEN 24. MARTS 2006 – og ikke som tidligere meddelt fredag den
23. marts 2006. Der skulle andet steds i bladet være indkaldelse til denne.

A

Der har været foretaget fælles annoncering i de østjyske aviser og lokalblade for at få
nye dansere. Det er ikke lykkes i alle kredse. Vi er åbenbart stadig ikke dygtige nok
til at gøre squaredancen attraktiv. Gode ideer efterlyses.
Der vil blive forsøgt med en slags pressemeddelelse for evt. at få flere i gang fra uge
8.
Alle kredsene skal afholde generalforsamling i løbet af februar 2006.
HUSK at John og undertegnede som bekendt er på valg i år og ikke genopstiller.
Derfor er det vigtigt, at andre vil træde til. Der må være en masse af vore dansere, der
vil være perfekte til et sådant stykke arbejde. Så mød op og meld dig til bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Janni Thye
Sekretær
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Vedr. annoncering efter nye dansere.

H

ermed et lille hjertesuk til PR-udvalget.
Vi har problemer ude i alle kredsene med medlemstal, derfor er der
selvfølgelig sund fornuft i at man forsøger at gøre noget for at tiltrække nye
medlemmer, jeg synes også det er fornuftigt at foretage fællesannoncering
for alle kredsene.
Men i sommeren 04, hvor vi i Silkeborg kreds havde aftalt hvilke tiltag vi ville
gøre for at prøve at skaffe nye dansere, fik vi kontraordre, man ville lave
noget fælles. Vi stoppede alt det planlagte og endte alligevel med i sidste
øjeblik at måtte sætte en lille annonce i, fordi der pludselig alligevel ikke
kunne laves fælles fremstød.
Nu har man så fået lavet den fælles annonce og vi har også fået lov til at få
indflydelse på, hvornår vi ville have den indrykket. Vi har haft de første 2
danseaftener, og der er da også dukket et par dansere op, som har fået øje
på annoncen.
Jeg vidste hvilken uge den skulle være i EkstraPosten, men jeg måtte da
bladre avisen igennem 2 gange før jeg fik øje på den. Vi skal altså passe på,
at vi ikke sparer os selv ihjel. Når vi annoncerer for hele ØSDC var det så
ikke muligt, at ofre lidt mere på annoncerne, således at vi ikke bliver alt for
usynlige imellem alle de andre tilbud?
Mvh
Kirsten Clausen
Silkeborg Kreds

SQUAREDANS PÅ GÅSEFARMEN

K

ender du Gåsefarmen? Det gør du sikkert ikke og det skal du
heller ikke være ked af. For stedet er ikke udstyret med de
faciliteter, som vi efterhånden i vor magelighed har udstyret os med hjemme.
Jamen hvorfor så skrive om det her i bladet? Det skal jeg fortælle dig.
Gåsefarmen er stedet, hvor vi oplevede squaredansens glæder og fornøjelser
for allerførste gang.
Historien er følgende: Birthe er medlem af en medarbejderforening, som ind
imellem arrangerer nogle ture til – mere eller mindre primitive – steder, hvor
man så kan komme ”hinanden ved” og lære hinandens hunde, børn og øvrige
vedhæng at kende.
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A

rrangørerne har for vane at indlægge nogle sjove og medrivende indslag i
programmet og i 1999 var der til formålet opstillet et telt uden sider, men
hvad der nærmere skulle ske, vidste kun et par stykker
.
Efter frokost – på andendagen – ankom et hold cowboys og en sherif. De indtog teltet
og mens sheriffen kommanderede, begyndte de andre at hoppe rundt under teltdugen
i takt til noget ret høj musik. Det skaber selvfølgelig en del opmærksomhed
og det varede da heller ikke længe, før alle deltagerne stod udenfor og så
måbende til. ()g vil jeg lige bemærke, at det havde været regnvejr det meste
af formiddagen, så der var godt mudret på pladsen og de fleste af os var
udstyret med diverse regnhæmmende foranstaltninger såsom gummistøvler,
regnslag, sorte sække med huller til hoved og arme og hvad den enkelte
ellers kunne finde på for at holde regnen ude. Så vi så ”ømme” ud og det stod
i skærende kontrast til cowboyernes flotte dragter – for slet ikke at skrive om
cowboypigernes struttende skørter. Ja se bare selv:

Og meget værre blev det, da sheriffen kommanderede sine undersåtter til at
gå ud i kredsen af tilskuere og fange én at danse med. Selvfølgelig blev de
afvist af nogle få, men det lykkedes da at bringe så mange på banen, at der
kunne blive et par grupper, som vi jo så blev belært om hed ”squares”. Og
sheriffen var slet ikke ”sherif”, han var caller. Og så fik vi ellers vores første
lektion i squaredans. Vi lærte dosados, allemand left, lines forward and back
og hvad der ellers skulle til at lokke nogle af os til at blive mere nysgerrige på
squaredans.
Det lykkedes for Bent Husted – for ham var det - at lokke os. Og det har vi
ikke fortrudt. So far.
Birthe og Tommy Larsen
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Forslag til vedtægter for
Østjysk Square Dance Club
§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Østjysk Square Dance Club (forkortet ØSDC).
Foreningens hjemsted er Østjylland med adresse hos den til enhver tid
valgte klubformand.
§ 2 Stiftelsesår og navneændringer.
Klubben startede undervisning 20.02.1989, under navnet ”Hjorths Square
Dance.” Senere samme år ændredes navnet til ”Midtjysk Square Dance.”
I 1992 ændredes navnet til ”Midtjysk Square Dance Club.”
I 1996 ændredes navnet til det nuværende ”Østjysk Square Dance Club,” i
daglig tale forkortet til ØSDC.
§ 3 Foreningens formål.
ØSDC’s formål er at fremme interessen for Modern Western Square
Dance ved at støtte kredsene i deres daglige arbejde;
• at forestå undervisning i programmer, hvor kredsene ikke kan
mønstre et bæredygtigt hold;
• at afholde klub- og dansearrangementer;
• at samarbejde med danske og udenlandske klubber og forbund;
• at virke som et naturligt mødested for klubbens medlemmer;
• at medvirke til at der i klub og kredse er en sportslig, social og
kulturel atmosfære;
• at udlåne udstyr til kredsene;
• at uddanne callere.
§ 4 Foreningens medlemmer.
Som medlem af ØSDC optages enhver, der anerkender foreningens formål
og vedtægter. Man kan være medlem på følgende måder:
• ved at modtage undervisning i en af ØSDC’s kredse;
• ved at modtage undervisning forestået af ØSDC;
• som passivt medlem.
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Ethvert medlem er forpligtiget til at betale det til enhver tid af
generalforsamlingen godkendte kontingent, som for medlemmer af
kredsene opkræves sammen med undervisningsafgiften.
Kontingent fra øvrige medlemmer opkræves af klubbens kasserer.
Et medlem slettes såfremt vedkommende er i mere end 1 måneders
restance.
ØDSC’s hovedbestyrelse kan ekskludere ethvert medlem, der misligholder
bestemmelserne i disse vedtægter eller i øvrigt ikke lever op til de for
squaredansen skrevne og uskrevne etiske regler. Eksklusionen skal
godkendes på den næstfølgende generalforsamling.
§5 ØSDC’s kredse.
ØSDC er formeret i følgende kredse:
• Gjern kreds,
• Hadsten kreds,
• Hammel kreds,
• Hinnerup kreds,
• Randers Square Dance Forening,
• Silkeborg kreds,
• Århus Omegn kreds.
Enhver kreds under ØSDC er forpligtiget til at arbejde for ØSDC’s formål
og øvrige af generalforsamlingen godkendte beslutninger. Endvidere skal
kredsen videresende det for ØSDC opkrævede klubkontingent til
klubkassereren.
Såfremt en kreds på en kredsgeneralforsamling beslutter at udmelde sig af
ØSDC eller at ophøre med undervisning, deponeres kredsens aktiver på en
særlig konto i ØSDC med henblik på at genstarte kredsen senere. Kredsens
administration overgår samtidig til ØSDC’s forretningsudvalg.
Efter 2 år kan generalforsamlingen beslutte, at kredsen nedlægges og dens
aktiver endeligt overgår til ØSDC.
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Hvis der i et lokalområde opleves at være interesse for squaredans, kan
ØSDC være initiativtager til oprettelse af en ny kreds og medvirke med
vejledning og praktisk støtte indtil kredsen får udarbejdet egne vedtægter
og valgt en funktionsdygtig bestyrelse. Vedtægterne skal godkendes af et
flertal i Hovedbestyrelsen.
Såfremt en squaredanserklub ansøger om optagelse som kreds i ØSDC,
kan optagelse først ske efter at ØSDC’s Generalforsamling har godkendt
ansøgningen og kredsens vedtægter.
Kredsenes vedtægter skal mindst indeholde de punkter, som er godkendt
på ØSDC’s generalforsamling.
ØSDC’s bestyrelse skal til enhver tid være opdateret med de enkelte
kredses gældende vedtægter.
Enhver kreds kan ekskluderes af ØSDC, såfremt kredsen misligholder
bestemmelserne i disse vedtægter eller i øvrigt ikke lever op til de for
squaredansen skrevne og uskrevne etiske regler.
§6 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er ØSDC’s højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts måned.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for klubbens
virksomhed i det kommende år.
5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af
medlemskontingent for det kommende år.
7. Valg af medlemmer til forretningsudvalget således:
På lige årstal vælges klubformand og sekretær.
På ulige årstal vælges næstformand og kasserer.
9
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Hvert år vælges 1 suppleant.
Alle valg er 2-årige.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Eventuelt
10. Afslutning.
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved
annoncering i ”Klubbladet” med angivelse af tid og sted.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 5, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før for generalforsamlingen.
Som hovedregel træffes alle beslutninger på generalforsamlingen ved
simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra skal
• forslag om ændring af disse vedtægter,
• forslag om optagelse af lån og
• forslag om klubbens opløsning
godkendes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger hvor 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for. Der må højest være 45 dage mellem
de 2 generalforsamlinger.
Såfremt blot et medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning.
Stemmeret har enhver, der senest 1. februar forud for generalforsamlingen,
har betalt kontingent og/eller andet økonomisk mellemværende med
ØSDC eller en af ØSDC’s kredse og som er fyldt 16 år. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra hovedbestyrelsen udnævne et
medlem til æresmedlem for at have udført en hæderværdig indsats for
squaredans i almindelighed og ØSDC i særdeleshed.
Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af
formand, dirigent og referent.
Ekstraordinær generalforsamling med relevant dagsorden afholdes:
• når en tidligere generalforsamling har besluttet det;
• når hovedbestyrelsen finder anledning til det;
10
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• når det skriftligt begæres af 25 af klubbens medlemmer;
• når det i øvrigt kræves iflg. disse vedtægterne.
Der gælder samme regler for afvikling af ekstraordinære som ordinære
generalforsamlinger.
§ 7 Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget: klubformand,
næstformand, kasserer og sekretær, som er valgt på generalforsamlingen
samt en repræsentant fra hver af ØSDC’s kredse.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af klubben. I
det daglige ledes klubben af forretningsudvalget under ansvar overfor
hovedbestyrelsen.
Klubformanden tegner foreningen udadtil, og kan ikke have andre lønnede
tillidshverv i ØSDC.
Såfremt et medlem forlader bestyrelsen i utide, indtræder en suppleant.
Hovedbestyrelsesmøder indkaldes af klubformanden mindst en gang hvert
kvartal.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når klubformanden eller
klubkassereren samt et flertal af hovedbestyrelsens øvrige medlemmer er
til stede.
Hovedbestyrelsen fastlægger politikker og strategier for hvordan alle
ØSDC’s enheder (klub, kredse, udvalg, medlemmer) skal samarbejde om
at forfølge klubbens formål.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg. Der deltager som
hovedregel mindst et hovedbestyrelsesmedlem i hvert af udvalgene. Alle
udvalg arbejder efter retningslinier og budgetter besluttet af
hovedbestyrelsen.
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Sekretæren tager referat af alle hovedbestyrelsesmøder. Referatet
opbevares efter godkendelse i hovedbestyrelsen hos klubformanden. Alle
hovedbestyrelsesmedlemmer modtager kopi af referatet.
Forhandlinger i hovedbestyrelsen er fortrolige, mens de trufne beslutninger
frit kan refereres. Medlemmerne orienteres om væsentlige beslutninger i
klubbladet.
§ 8 Regnskab og budget.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et omhyggeligt og
overskueligt klubregnskab til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på den
årlige generalforsamling.
Klubkassereren foretager budgetopfølgning 4 gange om året i månederne
juni, september, december og marts. Resultatet forelægges skriftligt for
hovedbestyrelsen.
Klubkassereren fører en af hovedbestyrelsen autoriseret kassebog
understøttet af attesterede bilag.
Klubkassereren modtager klubbens indtægter og afholder alle de af
hovedbestyrelsen godkendte udgifter. Beløb over kr. 2.500 skal attesteres
af klubformanden.
Klubkassereren udbetaler som hovedregel alle beløb elektronisk hvorfor
kassebeholdningen kun kortvarigt må overstige kr. 1.000.
Klubkassereren modtager hvert år i marts og november måneder en
opgørelse over antallet af medlemmer i de enkelte kredse. Antallet er
afgørende for afregning af medlemskontingent for kredsenes medlemmer
og for afregning til øvrige interesseorganisationer.
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§ 9 Opløsning af klubben.
Opløsning af ØSDC kan kun ske efter bestemmelserne i §6. Såfremt en
generalforsamling beslutter at opløse klubben, indkalder hovedbestyrelsen
med mindst 14 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling til
afholdelse senest 45 dage efter den første generalforsamling med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Beslutning om opløsning af Østjysk Square Dance Club.
3. Beslutning om anvendelse af klubbens aktiver.
4. Valg af 2 eksekutorer.
5. Afslutning.
Disse vedtægter træder i stedet for klubbens hidtidige vedtægter og er
endeligt vedtaget på generalforsamlingen, den xx.xx.xxxx og på den
ekstraordinære generalforsamling, den xx.xx.xxxx.
Underskrives af den valgte formand, generalforsamlingens referent og
dirigent.
Forslag til tillæg til vedtægter for Østjysk Square Dance Club
Minimumsbestemmelser for ØSDC’s kredse:
Pkt. 1 Kredsens navn og hjemsted.
Kredsens navn er Østjysk Square Dance Club XX kreds.
Kredsens hjemsted er XX-by i XX kommune.
Pkt. 2 Kredsens formål.
Kredsens formål er at udbrede kendskabet til squaredanse, at gennemføre
undervisning og træning i ”Modern Western Square Dance”, at rekruttere
og fastholde nye medlemmer.
Pkt. 3 Myndighed og bestyrelse.
Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af mindst formand, kasserer,
sekretær samt et passende antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ethvert medlem af kredsen, der ikke er i restance, har stemmeret og er
13
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valgbar til bestyrelsen.
Valg af kredsbestyrelse, suppleanter og revisor fortages på
generalforsamlingen.
Formanden eller næstformanden indtræder som fast medlem af ØSDC’s
hovedbestyrelse.
Pkt. 4 Regnskab og budget
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et omhyggeligt og
overskueligt regnskab, samt at der udarbejdes et budget som skal
godkendes på den årlige generalforsamling.
Regnskabsperioden er 1. januar – 31. december.
Kassereren fører medlemsprotokollen og udarbejder holdlister med navne,
adresser og telefonnummer for hvert enkelt hold.
Medlemskontingent til ØSDC indbetales senest 1. marts og 1. november i
regnskabsåret.
Pkt. 5 Rettigheder og pligter.
Enhver rettighed til navn og logo tilhører ØSDC og kan kun anvendes efter
aftale med ØSDC.
Kredsen samarbejder med ØSDC og ØSDC’s øvrige kredse på områder,
hvor det findes hensigtsmæssigt.
Pkt. 6 Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når det skriftligt begæres af 25 % af
kredsens medlemmer.
Pkt. 7 Kredsens ophør.
Såfremt kredsen beslutter at ophøre, skal reglerne i ØSDC’s vedtægter, §5
følges.
(Underskrives af formand, referent og dirigent for den aktuelle kreds).
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Nyt fra arrangementsudvalget.
sidste nummer af Orientering/Nyhedsbrev skrev jeg: ”Det er nu bestemt, at man
fremover kun vil køre forårsfestivallen om lørdagen og så fra 10 - 21, idet der
simpelthen er for få dansere om søndagen.” Dette kunne være skrevet lidt bedre, idet
det i første omgang kun gælder for forårsfestivallen 2007. Derefter må vi se, hvad der
så vil ske.

I

Nytårsdansen er vel overstået og i år voldte vejret heldigvis ikke de store problemer.
Igen førte et par veloplagte callere (den nybagte far Carsten og nybagte farfar Poul)
os gennem eftermiddagens program og når de skulle have et lille pusterum havde vi
heldigvis vore egne klubcallere til at tage over. Dansen var godt besøgt, men vi vil jo
altid godt se flere.
Næste arrangement er jo klubbens forårsfestival, der i år afholdes i Hadsten – så – sæt
allerede nu weekenden af til dette arrangement – 25. og 26 marts 2006,
Janni Thye
Formand for arrangementsudvalget
tlf. 86 24 78 81 – mail: pj.thye@stofanet.dk

Forårets arrangementer omkring det Østjyske område
Kontakt selv dansenes arrangører for detaljer!
Bredballe SD, 8. Windmill Dance
25. februar 2006, 13 - 21
Vejle Centret - Idrættens hus
MS53 - MS - PL - A1
Thorsten Hubmann (D) & Stefan Förster (D)
Birthe Madsen & Hans Pitters (DK)

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
25. / 26. marts, 13 - 21 / 10 - 15
16. Forårsfestival
Hadsten Skole, Hadbjergvej 12, Hadsten
Lø.: MS - PL - A1 / Sø.: A2 - C1 - C2
Bronc Wise (USA)
Søren Christensen (DK)
Carsten Nielsen (DK)
Kontakt: John, 86 96 12 87

Kontakt: Hans, 20 83 26 56; Lars, 40 45 82 71

Old Town Dancers, Andedans 2006
4. marts 2006, 13:00 - 21:30
Skjoldhøjskolen, Tilst
M35 - M - P - A1 - A2
Søren Christensen, Carsten Nielsen &
Einar Sølvsten

Begynderstævne (dansere startet i 2005)
Søndag 26/2 2006, kl. 13.00 – 17.00
Stoholm Skole, Vesterled 5, 7850 Stoholm

Kontakt: Stig, 86 41 39 00

Information: Bent Husted, 86 85 36 97

West Coast SDC, Westcoast Fun
11. marts 2006, 13 - 21
Thorsminde-Hallen
MS45 - MS - PL - A1
Søndag 12/3 10-15; workshop MS - PL
Christer Bern (S) & Anders Blom (S)

Rold Skov Festival, Arden skole
1. & 2. april, 13-22 / 10-15
Lø. PL-A1-A2-C1 / Sø. A2-C1-C2
Anders Blom (S) & Stephen Moore (UK)
Kontakt: Lars, 98 15 22 80

Kontakt: Linda, 23 44 57 97, Elsebeth, 97 82 35 24

HUSK Borhholmerdans i Kr. Himmelfartsferien

15

Orientering/Nyhedsbrev nr. 62

Ordinær generalforsamling.
Hermed indkaldes medlemmerne af Østjysk Square Dance Club til ordinær
generalforsamling.

Fredag den 24 marts 2006, kl. 19:00
Kernehuset - Hovvej – Hadsten.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for klubbens virksomhed i det
kommende år.
5. Drøftelse af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder
fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
På valg er formand og sekretær.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.
10.Afslutning.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være klubbestyrelsen i hænde senest 20. februar 2006.
På Valg er:

John Nygaard – formand
Janni Thye – sekretær
Bjarne Vester – 1. suppleant
Preben Poulsen – 2. suppleant
Aksel Rasmussen – revisor
Birthe Madsen – revisor
Gunnar K. Nielsen – 1. revisorsuppleant.
Jørgen Møller – 2. revisorsuppleant.

NB: Kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.
Bestyrelsen vil være vært, ved et mindre traktement, i forbindelse med
generalforsamlingen.
Bestyrelsen.
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Callere/undervisere i ØSDC
Poul Bojesen, (pb@danvent.dk)
Selling, Hadsten, Tlf. 8691 4020

Asta Bredahl, (bredahl@privatpost.dk)
Astrupvej 1, 9575 Terndrup.
Tlf. 9833 5458

Arrangementsudvalget
Janni Thye (formand - se under bestyrelsen).

Bent R. Husted, (bent.caller@os.dk)
Østergårdsvej 16, Voel, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8685 3697, (mob. 2872 7595)

Annita Fejerskov, (annita@paradis.dk)
Slesvigvej 14, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8722 3466

Carsten Nielsen, (cnielsen@adr.dk)
Hulvejen 95, 9530 Støvring.
Tlf. 9837 4430, (mob. 2094 4844)

Inger Fogh Madsen, (ifm@get2net.dk)
Østergårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8684 1167

Ib Rasmussen, (zoomzoom@ofir.dk)
Norgesvej 52, 8370 Hadsten.
Tlf. 8698 2337 (mobilsvar!)

Lisbeth Holtz, (lisbeth_holtz@hotmail.com)
Egevænget 21, 8382 Hinnerup.
Tlf. 8698 5624

Leif Broch, (leif.broch@jubiimail.dk)
Æbleparken 20, 8370 Hadsten.
Tlf. 8698 9458

Vibeke Johansen,
(square-vibeke@johan sen.mail.dk)
Nyvangsvej 221.th. , 8900 Randers.
Tlf. 8642 5374

Morten Lajer Thye, *Ingen e-post!
Florasvej 17, 8462 Harlev J
Tlf. 8691 0747 (Mob. 2534 0854)

Anni Valente, (anni@dionvalente.dk)
Bærmosehøjen 8, 8380 Trige.
Tlf. 8623 1532

Peder Pedersen, (anniegp@mail.dk)
Randersvej 38, Galten, 8370 Hadsten.
Tlf. 8698 2151

Preben Poulsen, *Ingen e-post!
Toftevej 18, Langkastrup,
8900 Randers,
Tlf. 8649 5469; (mobil: 2012 7569)

Lilly Hauberg - Linedance instruktør,
Højager 116, 8530 Hjortshøj
Tlf. 8674 1980

Kirsten Nikolajsen, (kiben@mail.tele.dk)
Teglgårdsparken 44, 8882 Fårvang.
Tlf. 8687 1383; (mobil: 2262 1827)
Bent R. Husted, (se under callere).
Øvrige callere blandt klubbens medlemmer:

PR-udvalget
Arne Pedersen, (75694796@jafnet.dk)
Juelsminde, Tlf. 7569 4796

John Nygaard (se under bestyrelsesformand).
Jørgen Møller, Sportsvej 5, 8883 Gjern; tlf.
8687 5821. E-post: safemoll@post.tele.dk.
Gunnar K. Nielsen, Holmstruphøjvej 121,
8210 Århus V; tlf.8624 5162. E-post:
gunnar.kurt.nielsen@mail.tele.dk.
Tommy Larsen, WEB-master (www.osdc.dk),
(se under næstformand).
Bent R. Husted, (se under callere).
Peder Pedersen (se under callere).

Karen K. Pedersen, (kak@pedersen.mail.dk)
Vellev, Ulstrup, Tlf. 8646 3627
Ebbe Steen Hansen, (eshukh@vip.cybercity.dk)
Hinnerup, Tlf. 8698 7932
Hans Jørgen Bugge, (hajbu@tdc.dk)
Horsens, Tlf. 7564 3536

Ændringer til denne side sendes i god tid til
Bent R. Husted (se callerlisten ovenfor)!!
Revideret 2. feb. 2006

Ib Bendtsen, (piaib@post.tele.dk)
Bryrup, Tlf. 7575 6512
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UNDERVISNINGS- og DANSEPLAN for FORÅRET 2006
Østjysk Square Dance Club: Advanced & Challenge hold
Bavnehøjskolen, Skovvangsvej 20, Hadsten.

Program
A2-indlæring (forts.)
C1 (”båndhold”)
C1-rutine

Sted
B-aula
B-klasseværelse
B-aula

Ugedag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

Tidspunkt
19:00 - 20:20
19:00 - 20:20
20:30 - 21:50

Caller/Instruktør
Carsten Nielsen
(Optaget ugen før)
Carsten Nielsen

Ugedag

Tidspunkt

Caller/Instruktør
Leif Broch /
Ib Rasmussen
Leif Broch /
Ib Rasmussen
Leif Broch /
Ib Rasmussen
Peder Pedersen
Peder Pedersen

Hadsten Kreds
Bavnehøjskolen, Skovvangsvej 20, Hadsten.

Program

Sted

MS-begyndere

B-klasseværelse Mandag

20:35 – 21:50

A1-Indlæring

B-aula

Mandag

19:00 - 20:20

A1-dans

B-aula

Mandag

20:35 - 21:50

Torsdag
Torsdag

19:00 - 20:20
20:30 - 21:50

Ugedag
Onsdag
Onsdag

Tidspunkt
Caller/Instruktør
18:30 - 19:55 Bent R. Husted
20:05 - 21:30 Bent R. Husted

Ugedag
Tirsdag
Tirsdag

Tidspunkt
Caller/Instruktør
19:00 - 20:30 Peder Pedersen
20:30 - 22:00 Peder Pedersen

Ugedag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Tidspunkt
18:30 - 20:00
18:30 - 20:00
20:15 - 21:45
20:15 - 21:45

A2-hyggedans (båndhold) B-kælder
A2-træning (båndhold)
B-kælder
Gjern Kreds
Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 1, Gjern.

Program
MS-indlæring (forts.)
A1-indlæring (forts.)

Sted
Værested 1
Værested 1

Silkeborg Kreds
Nordre Skole, Nylandsvej 16, Silkeborg.

Program
PL-dans med A1-intro
PL-indlæring

Sted
Østsalen
Østsalen

Århus Omegn
Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej 9, Tilst.

Program
Linedance
MS-begyndere
MS-indlæring (forts.)
A2-indlæring

Sted
Kantinen
Gult Hus
Gult Hus
Kantinen

Caller/Instruktør
Lilly Hauberg
Morten Lajer Thye
Morten Lajer Thye
(Båndhold)

HVIS DU KUNNE TÆNKE DIG, AT PRØVE HVORDAN DANSEN GÅR I EN
ANDEN KREDS, ER DU ALTID VELKOMMEN TIL AT KIGGE IND!
Kontakt kredsbestyrelse eller underviser for yderligere informationer.
(Der tages forbehold for fejl og uvarslede ændringer.)

Ændringer til denne plan skal meddeles til Bent Husted (se under callere)!
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Vigtige adresser i Østjysk Square Dance Club:
(Callere og udvalg findes andetsteds i bladet)
Klubbens bestyrelse:
John Nygaard, Formand
E-post: john.nygaard@privat.dk
Tommy Larsen, Næstformand
E-post: proces@stofanet.dk
Jytte Christensen, Kasserer
E-post: jytte@christensen.mail.dk
Janni Thye, Sekretær
E-post: pj.thye@stofanet.dk

Tverfaldet 4

8450 Hammel

8696 1287

Runevej 19

8210 Århus V

8624 3882

Infanterivej 9 st.tv.

8900 Randers

8642 3864

Fejøvænget 18

8381 Tilst

8624 7881

8450 Hammel

8696 3261

8370 Hadsten

8698 2337

8382 Hinnerup

8698 7284

8900 Randers

8642 2649

8600 Silkeborg

8682 9874

8900 Randers

8649 1324

Kredsformænd:
Jens Guldmann, Gjern/Hammel
Lyngvej 28, Svenstrup
E-post: kguldmann@os.dk
Lisbeth Rasmussen, Hadsten
Norgesvej 52
E-post: zoomzoom@ofir.dk
Preben Jensen, Hinnerup
Søndermarken 20, Søften
E-post: plusext@mail.dk
Thorkild Christensen, Randers
Druevej 14
E-post: tc1950@jubii.dk
Britta Thorsø, Silkeborg
Anemonevej 8
E-post: njogbt@get2net.dk
Johan Tommerup, Århus Omegn
Hedevej 10, Årslev
E-post: (til næstformanden: plusext@mail.dk)

Kredsbestyrelser: (Kredsenes formænd er angivet under klubbestyrelsen med kredsnavn!)
GJERN/HAMMEL:
Kurt Jørgensen, Næstformand
Bjarupgårdsvej 29, Mollerup 8600 Silkeborg
8684 1209
Aase Jørgensen, Kasserer
Lyngvej 14, Svenstrup
8450 Hammel
8696 5059
HADSTEN:
Bjarne Vester, Næstformand
Ingrid Christensen, Kasserer
Poul Bojesen
Aksel Rasmussen
Preben Hansen

Galten Hedevej 14
Frømosevej 15
Tåstrupvej 10, Selling
Engvej 22
Mergelvang 8, Dalbyover

8370
8381
8370
8382
8970

Hadsten
Tilst
Hadsten
Hinnerup
Havndal

8698 1977
8624 0099
8691 4020
8698 5785
8647 3310

HINNERUP (hvilende kreds):
Aksel Rasmussen, Næstformand
Gurli Jensen

Engvej 22
Søndermarken 20, Søften

8382 Hinnerup
8382 Hinnerup

8698 5785
8698 7284

RANDERS (hvilende kreds):
Susanne Petersen, Kasserer

Nørrebrogade 58

8900 Randers

8641 0448

SILKEBORG:
Hans Jørgen Pedersen, Næstfmd.
Kirsten Clausen, Kasserer
Edith Kristensen
Hanne Storgaard

Højmarkstoften 90
Skovrodsvej 49
Skovvej 15
Skovrodsvej 24

8600
8670
7442
8680

8680 4944
8695 1575
86865505
8689 2418

ÅRHUS OMEGN:
Preben Jensen, Næstformand
Poul Thye, Kasserer

Søndermarken 20, Søften
Fejøvænget 18

8382 Hinnerup
8381 Tilst

Silkeborg
Låsby
Engesvang
Ry

8698 7284
8624 7881

Materielforvalter: (Scenematerialer, div. Udstyr og værktøj m.v.)
Bjarne Vester
Galten Hedevej 14
8370 Hadsten

8698 1977

Musikanlæg: (Hiltons – og højttalere)
Peder Pedersen
Randersvej 38, Galten

8698 2151
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