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Formanden har ordet: 
 
Ja så er efterårssæsonen forbi og 2010 er ved at rinde ud – dog står en forhåbentlig dejlig og 
hyggelig jul og nytår for døren. Sneen mangler i hvert fald ikke. 
Aktiviteter: 
Her i efteråret har vi i klubregi kun haft en enkelt dans, som var Sensommerdans, hvor der 
udelukkende var Mainstream/Plus på programmet. Tænk der var kun 1 Mainstreamdanser. Vi håber 
da bestemt, at der er flere end den ene, for ellers ser det godt nok sløjt ud for squaredancen. Vil her 
appellere til, at alle ligesom hjælper til med en opfordring til vore dansere om at komme ud til 
diverse stævner. Det er her man får rutinen og det har her man møder en masse dejlige mennesker. 
Vi har også i efteråret haft et par workshopdanse i C1. Her undrer det måske nogen, at det kun har 
været i C1, men vi har følt det rigtigt, eftersom der er rigtig mange dansere på dette 
undervisningsprogram. Det kan være, at vi også forsøger dette med A2 i foråret 2011, men herom 
senere. 
 
 
 
 
 
Juleafslutning og nytårsdans: 
Så skulle vi havde haft den årlige juleafslutning, hvor der var tilmeldt 45 dansere – men, men Kong 
Vinter drillede og vi måtte desværre aflyse. Vil her lige undskylde til de 2 dansere, der ikke fik 
beskeden. 
Husk nytårsdansen den 9. januar 2011 i Silkeborg – det plejer at være en rigtig hyggelig dans med 
Poul og Carsten Nielsen. 
DGI 
Via vores medlemskab af DGI er der mulighed for i nogle tilfælde at være dækket ind vedr. 
forsikringer. Der er ikke noget specielt for dans. Link til DGI´s hjemmeside, hvor du kan læse om 
forsikringer:  
http://www.dgi.dk/Forening/medlemsfordele/forsikringsaftale.aspx  
Lidt fra squaredansens 10 bud: 
Sommetider er det måske godt at ruske lidt op i de 10 bud inden for squaredansen - i hvert fald 
buddet med god hygiejne, hvorfor en god deodorant samt tandbørste er en squaredansers bedste 
ven.  God håndhygiejne er også vigtig.  
Alkohol før eller under dansen er heller ikke en god idé, da man mister både koordineringsevnen og 
koncentrationen. 
Generalforsamling: 
Vi kan allerede nu oplyse, at der vil blive afholdt generalforsamling søndag den 20. marts 2011 så 
sæt kryds i kalenderen. I forbindelse med generalforsamlingen vil vi afholde den aflyste 
juleafslutning, men mere herom senere.  
Nyhedsbrev: 
Sidste år skrev vores redaktør, at nyhedsbrevene efterhånden kun indeholdt information fra 
bestyrelsen og det er ganske korrekt. Han opfordrede til at der kom indlæg fra medlemmerne. 
Denne opfordring vil vi gerne gentage, idet dette nu er et år siden og der er ikke kommet indlæg fra 
medlemmerne i dette år. Der må da være nogen der har enten ris eller ros eller har oplevet noget de 
gerne vil dele med andre. 
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Tøj: 
Klubben er i besiddelse af noget klubtøj, bl. a. 8 hvide skørter, 8 sæt dansetøj med klublogo og 8 
hvide herreskjorter (ikke store) med tilhørende slips. Er man interesseret kan man give besked til 
Janni på mail: 
jt@fdmi.dk eller tlf. 26 24 77 12. 
 
Hjemmesiden: 
Vi forsøger at holde vores hjemmeside så a jour ført som muligt, så husk at tjekke den en gang 
imellem, det er den bedste måde at være orienteret om, hvad der foregår i klubben. 
 
Afslutning: 
Dette var alt for denne gang, hvorfor vi benytter lejligheden til at ønske jer alle en rigtig glædelig 
jul samt et godt nytår og på gensyn til ny sæson i 2011. Se undervisningsplanen på vores 
hjemmeside om opstart i 2011 - alle dansestederne starter i uge 1. 
 
På bestyrelsens vegne 
Janni, formand 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Undervisningsplanen foråret 2011. 
 

Dag Tid Niveau Underviser 

Mandag 19.30-21.45 A2 indlæring Carsten Toldbod 

Mandag 20.30-22.00 C1 indlæring Carsten Nielsen 

Onsdag 18.45-20.15 Begynder, forsætter Bent R. Husted 

Onsdag  20.15-21.45 Plus dans ULIGE UGER Bent R. Husted 

Onsdag 20.15-21.45 A1 dans LIGE UGER Bent R. Husted 

Torsdag 19.00-20.30 A2 bånd hold1 Peder Pedersen 

Torsdag 20.30-21.45 A2 bånd hold2 Peder Pedersen 

Torsdag 19.00-20.30 A2 dans Carsten Nielsen 

Torsdag 20.30-21.45 C2 indlæring Carsten Nielsen 

 

 


