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Formanden har ordet: 
 

Først vil vi gerne ønske alle gamle som nye 

dansere et rigtig godt nytår, som blev skudt 

godt i gang med vores årlige nytårsdans i 

Silkeborg.  139 veloplagte dansere og 3 

veloplagte callere. 

Dejligt at lave et arrangement, hvor dansere 

både fra ØDSC og klubber i hele landet 

støttede op.  

Vi må nok erkende, at det var sidste gang, der 

blev afholdt Nytårsdans på Nordre Skole i 

Silkeborg. Forholdene er efterhånden ikke 

gode nok.  (Vand skulle hentes, der var ingen 

varme i salen, der skulle hentes og stilles 

gasvarmere op. Heldigvis var det ikke så 

koldt udenfor.) Vi finder selvfølgelig et egnet 

dansested til næste års Nytårsdans. (4. januar 

2015.) 

Vi har også bestemt os for, at den nye trio til 

Nytårsdansen bliver Carsten og Mathias 

Nielsen samt Søren Lindergaard.  Poul 

Nielsen er desværre ikke blandt os mere.  

Han afgik ved døden i december 2013. Jette 

Nielsen har mistet en dejlig mand, børnene en 

dejlig far og børnebørnene en dejlig farfar og 

sidst med ikke mindst squaredansen en 

dygtig, behagelig og afholdt underviser og 

caller. 

 

Alle hold er kommet godt i gang, og vi glæder 

os til en ny sæson med masser af dans. Det 

kniber med at få det nyeste hold til at fungere, 

men vi håber på, at begynderholdet i 

Hinnerup kan fortsætte. Basic-holdet i Galten 

fungerer godt med 8 dansere. 

 

Vi kunne godt bruge lidt flere dansere på 

vores A2 hold i Hinnerup, så kender I nogle, 

så er de velkomne, hvis de ønsker at danse i 

ØSDC til Carstens dejlige calling. 

Husk at følge med på vores hjemmeside om, 

hvad der sker i klubregi og selvfølgelig også 

rundt om i landet. 

 

Jo flere vi deltager, desto sjovere er det. 

I må også gerne sætte kryds i kalender lørdag 

den 15.marts 2014, hvor klubben afholder sin 

årlige generalforsamling med efterfølgende 

hyggedans og juleafslutning, som vi har gjort 

de sidste par år. Bent Husted vil calle for os. 

Flyver følger snart. 

 

Klubben får et travlt år resten af 2014:  

Generalforsamling, forårsfestival over 2 dage, 

påskedans i Tranum, søndagsdanse med C1 

og C2, workshop dans med A2 til august, 

sensommerdans og ikke mindst 

jubilæumsdans i oktober. 

 

Til jubilæumsdansen vil klubbens medlemmer 

modtage en indbydelse med speciel 

indgangspris til dansen og en speciel festpris 

for maden til aftenfesten – så hold øje med 

din mail, hvor indbydelsen vil blive tilsendt. 

Udover klubbens 25 års jubilæum har vores 

caller Carsten Nielsen også 25 års jubilæum. 

 

Inden vi slutter af, vil vi sige tak til alle de 

frivillige, der har hjulpet til ved 

arrangementerne, det være sig opstilling, 

bagning, pasning af bod, oprydning osv.  Det 

er ikke muligt at lave disse arrangementer 

uden hjælp fra medlemmerne.  

 

På bestyrelsens vegne 

Janni 

formand

  




