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Først og fremmest håber jeg alle har haft en dejlig sommer. Ved at
mange dansere har deltaget i sommerdanse og campingdanse hen
over sommeren og det er jo dejligt, når man på den måde holder sig i
gang og callene ikke glemmes.
Jeg vil gerne byde velkommen til en ny sæson i ØSDC regi. Dejligt at
alle er kommet i gang på alle vores hold.
Vi indledte sæsonen med en A1 aften i Gjern i samarbejde med DGI. En
rigtig dejlig aften, hvor Carsten Nielsen var i sædvanlig hopla og vi fik
sved på panden. Godt 40 dansere havde fundet vej til Gjern.
Sensommerdansen er også vel overstået, men her var et meget
skuffende fremmøde til C1.
Vi har i år startet et nyt C3A indlæringshold op i Hinnerup med Carsten
Nielsen som underviser. Der er 13 på dette hold, men der er bestemt
plads til flere.
På samme tid kører vi C2 båndhold, som styres af Hans Jørgen Bugge.
Dejligt han vil hjælpe med dette.
De 2 hold (C3a og C2 bånd), beregnes som ”et” hold med C1 samme
aften fra 20.30-21.45. Der er selvfølgelig dansere, der kun danser C1 og
disse er undtagelser.
Da vi allerede på nuværende tidspunkt ved, at vi har 2 i bestyrelsen, der
ikke genopstiller på den kommende generalforsamling til marts 2017, vil
jeg bede jer tænke over, om det kunne være noget for jer. Det drejer sig
om kassererposten, som skal vælges af generalforsamlingen samt en
almindelig bestyrelsespost. Det er spændende arbejde og vi skal jo alle
yde for også at kunne nyde. Uden bestyrelse, ingen klub. Vi vil også
gerne, at der var repræsentanter i bestyrelsen fra flere af vores
dansehold. I øjeblikket sidder vi 4 fra C2 og 1 fra A2, og alle danser i
Hinnerup.
osdc.dk

Håber vi får en dejlig efterårssæson.
Janni Thye Lystrup, formand

