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Formanden har ordet: 

 
Rigtig godt nytår til jer alle samt velkommen til alle gamle som nye dansere til endnu en dejlig 

sæson.  Vi håber rigtig meget, at det denne gang lykkes at få et hold op at stå i Randers. Den 1. 

aften var der 6 nye dansere. Alle andre hold  kører som i efteråret, dejligt - vi  fået 3 nye dansere på  

C1 holdet og 1 ny på C2-holdet. 

 

NYTÅRSDANSEN 2012 

Igen i år var der mange, der havde fundet vej til Silkeborg til klubbens 

årlige nytårsdans (110 personer). Vi havde 2 eller rettere 3 veloplagte 

callere, og så kan dansen jo kun blive god. Når jeg skriver 3, var det 

fordi næste generation i familien Nielsen var på banen. Mathias på 6 

år. Han har lovet at komme igen næste år. Se lige dette dejlige billede. 

Rigtig mange tak til alle jer der bagte til nytårsdansen. Kager m.v. 

høster stor succes hos de deltagende. 

 

GENERALFORSAMLING  

Har I husket at sætte kryds i kalenderen til generalforsamlingen – 

lørdag den 10. marts 2012 – først generalforsamling – derefter  

”juleafslutning” med traditionen ”ta’ mad med og spis de andres” – 

dog vil vi i år undlade juletræet. Indkaldelse følger.  Caller: Einar 

Sølvsten. 

 

FORÅRSFESTIVAL/NEW BEAT  

Det er nu også ved at være tid til at tænke på tilmelding til klubbens Forårsfestival/New Beat, der 

finder sted den 23. og 24. marts 2012 i Voel hallerne. I lighed med sidste gang vil klubben i år give 

en rabat på kr. 75,00 pr. medlem, såfremt man tilmelder sig inden den 28.02.2012 og selvfølgelig 

for begge dage. Håber på at se rigtig mange af vore medlemmer. Vi skal selvfølgelig også bruge en 

del hjælpere, men herom senere. 

 

FORKERT KONTONUMMER PÅ GAMMEL FLYER VEDR. NEW BEAT 

Der er desværre sket det, som absolut ikke må ske. Sparekassen havde lukket vores New Beat 

konto, hvilket vi ikke har været opmærksomme  på. Nyt konto nummer - 6113 000 30 16659. 

Såfremt I har betalt og fået jeres overførsel retur og har haft udgifter herved kan I få udgiften 

refunderet hos Sparekassen.  

 

DANISH CONVENTION :  Link: www.dc2012.dk 

EUROPEAN CONVENTION : Link: www.ec2012.cz 

 

BETALING DANSEAFGIFT/KONTINGENT  

Husk at deadline for betaling af danseafgift/kontingent er den 22. januar 2012. Der skulle være 

tilgået jer mail herom.  

 

Pbv 

Janni 
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