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Opstart af dans til maj 
Der er nu meldt ud, at vi igen må være sammen til dans. Skolen har åbnet for 
os fra 6 maj indtil sommerferien. Efter gældende restriktioner, Vi skal enten 
være vaccineret, eller have en negativ Corona test. Bære Visir eller 
mundbind, under dansen.  
Mange er tilmeldt, men der er plads til flere, meld jer på info@osdc.dk  
Det koster 75 kr. pr aften resten af forårssæsonen,  
som kan betales pr mobil-pay til klubben, for hver aften. 
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, 
https://osdc.dk/undervisning-foraar-2021.html 
så følg med på siden, og meld jer på doodle  
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Indkaldelse til Generalforsamling 
Kære alle i ØSDC. 
Hermed Indkaldelse og Dagsorden til Generalforsamling onsdag 12 maj 
kl.19,00 I Gjern Idræts og Kulturhus. 
Tilmelding gerne på info@osdc.dk og gerne inden 6 maj. 
Forslag, der af medlemmerne, ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 6.5.2021 
Preben Cavour 2541 4141 evt send mail: info@osdc.dk 
NB: Kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. 
Da det har været et lidt underligt forår, ser indkaldelsen ikke helt ud som den 
plejer, men jeg håber i kan finde ud af det. 
Vi skal alle have et gyldigt Corona pas, og bære mundbind eller visir, når ikke 
vi sidder ned. 
Vi vil også gerne bede jer hjælpe klubben ved at stille op til bestyrelsen.  
På bestyrelsens vegne 
 
Inger Fogh 
Sekretær ØSDC 
 
_____________________________________________________________ 
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Østjysk Square Dance Club 
 
 
 
Indkaldelse og Dagsorden  
til Generalforsamling i ØSDC 
21. april 2021 kl.19,00 
Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6, 8883 Gjern 
 
 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning.  
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. 
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det 

kommende år. 
5. Drøftelse af og afstemning om 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: 
  På valg er:     Vivi Østergård. 
   Hans Jørgen Bugge. 
   Inger Fogh. modtager ikke genvalg.  
   Monica Møller udtrådt af bestyrelsen. 
   Der skal vælges et nyt medlem.  
   Der skal desuden vælges to suppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 
10.Afslutning. 
 
Forslag, der af medlemmerne, ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 14.4.2021 

 
NB: Kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. 

           Voel 18.2.2021 
På ØSDC-bestyrelses vegne 

Inger Fogh Madsen  
 sekretær 

 


