ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
Nyhedsbrev
Marts 2022 - nr. 112

Hermed nyhedsbrev 112 som omhandler generalforsamlingen den 16. marts 2022.
Nyhedsbrevet indeholder:
•
•
•
•
•

Dagsorden til generalforsamling
Referat fra generalforsamling
Formandens beretning for 2021
Fremtidsvisioner for ØSDC for 2022-2023
Billeder fra mødet

------------------------------------------------------------------------------------------------Dagsorden til generalforsamling i ØSDC
Onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00
Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6, 8883 Gjern
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år.
Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag.
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:
a. Formand Vivi Østergaard
b. Preben Cavour
c. Leila Saxbeck
+ 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant (+repræsentant for ØSDC til halbestyrelse)
9. Eventuelt
10. Afslutning
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2. Formandens beretning for 2021
Stor tak til hele bestyrelsen for et år der igen har været præget af Covid-19.
2021 startede op med en landsdækkende nedlukning der ramte næsten al idræt.
Foråret
Nytårsdansen blev aflyst.
Forårsfestivalen blev aflyst.
Påskedansen måtte igen aflyses, tak til Hanne for det store arbejde med at sende betalinger retur.
Generalforsamlingen blev flyttet til 12. maj 2021 hvor vi var i Gjern Kultur og Idrætscenter. Der var mødt 16
stemmeberettiget op. Der skulle vælges ny formand og ny kasser. Det skete helt uden kampvalg. Vi fik Jytte
med som bestyrelsesmedlem. Vi fik kaffe og frandsbrød. Der blev afsluttet med linedans til Bent, da der
stadig var restriktioner.
Forårs dans den 21. maj 2021 blev skolerne åbnet og der måtte danses igen. Hinnerup kom i gang om
mandagen og Gjern kom i gang om onsdagen. Galten og Hinnerup torsdag valgte at holde igen.
Sommerdans - Johnny Preston kunne ikke komme herover, men så fik vi fat i Einar Sølvsten og det blev
en rigtig dejlig aften hvor 31 dansere kikkede forbi.
Årets Convention skulle holdes i Ishøj det blev aflyst.
Efteråret
Danse festival i Ålborg – 28. august 2021 – Leila var koordinator og vi deltog med 8 dansere.
Søndagsdansene der kom gang i Intensiv C1 dans.
Sensommerdansen blev afhold med Carsten Nielsen og Bent Husted, der kom 45 dansere til en hyggelig
eftermiddag.
Galten kom i gang igen med flere nye og Gjern fortsatte den flotte stil fra foråret med flere.
Mandag i Hinnerup fortsatte den flotte stil fra foråret nu med flere.
Torsdag i Hinnerup kom i gang igen.
Møder Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder heraf 6 telefon møder og 2 fysiske møder. Der blev
afholdt møde i DAASDC i Ikast den 2.10 i forbindelse med Hedens dans – her deltog Inger Fogh som
repræsentant for ØSDC. Der er ikke afholdt koordineringsmøde i Region Vest, hvor vi har deltaget.
Arbejde og Synlighed Vi har i løbet af året prøvet på at holde jer orienteret omkring Covid-19. både med
direkte mails og information på Facebook og hjemmeside
Økonomi Det vil kasser Hans Jørgen Bugge komme mere ind på i hans gennemgang.
Afslutning Til sidst en stor tak til klubbens medlemmer for at I støtter op om klubben i denne svære tid.
Tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde.
Formand Vivi Østergaard
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4. Fremtidsvisioner for ØSDC 2022-2023
Vi er en klub som prøver at fremme Squaredans på mange niveauer. Der skal være plads til alle, helt fra
begynder hold, hvor det er sjovt at lære noget nyt og hen over de øvede hold som danser for den gode motion
og det gode sammenhold til dans på højt niveau, hvor der danses med dyb koncentration og stor rutine.
Vi vil gerne være en klub i udvikling også i samspil med Covid-19. Vi vil forsøge at involvere klubbens
medlemmer så meget som muligt i arbejdet ved daglige danse, arrangementer og bestyrelsesarbejde.
Vores arrangementer vil vi afholde i Gjern Kultur- og Idrætscenter, men vil altid se positivt på, hvis
nogle har ideer til andre steder.
I år har vi taget initiativ til en KLUB dans den 22. april 2022 – vi håber på opbakning til en hyggelig
aften.
Planlagte arrangementer 2022
Forårsfestivalen - afholdes den 26.03.2022 i Kulturhuset Gjern. Vi glæder os til skulle danse til Stefan
Sidholm og vores Carsten Nielsen. Der danses: M-P-M-A1 og A2- C1.
Søndagsdanse – Der er planlagt C1 og C2 støt op om dem, da de er til for alle.
Tranum - Påskedansen holdes 13-15 april 2022. Husk tilmelding senest 1.2.2022. Der er allerede godt
fyldt, så vær i god tid. Der danses A2-C1-C2 og eventuelt C1 light og C3A (onsdag eftermiddag). Nogle
rigtigt gode callere nemlig Carsten Nielsen (DK), Michael Kellogs (USA) og Thomas Bernhed (S). Er
det noget i overvejer så tal med Hanne Frost.
Klub dans – som et nyt initiativ afholder vi klub dans fredag den 22. april 2022. Dansen afholdes i
Galten og markere en dejlig afslutning på forårets dans 2022. Vi glæder os til at se alle klubbens
medlemmer til en hyggelig aften. Einar Sølvsten vil hjælpe os igennem med en dans på gulvets niveau.
Danish Convention – i 2022 i Sydkysten-Ishøj den 10-12 juni 2022.
Sommerdans – Med Einar Sølvsten bliver i år afholdt i Gjern den 24.6.2021. Vi har holdt fast i
niveauerne PL-A2. Pga. COVID-19 kan vores normale caller Johnny Preston ikke blive i Europa så
længe (kommer til convention), men vi er meget glade for at Einar vil calle for os.
Sensommerdans – afholdes i Gjern med Carsten Nielsen og Bent Husted som caller søndag den 18.
september.
Søndagsdanse – Om der bliver søndagsdanse til efteråret er ikke fastlagt endnu.
Planlagte arrangementer forår 2023
Nytårsdansen den 8.1.2023 med Søren Lindergaard og Carsten Nielsen. Dansestedet er Kulturhuset i
Gjern.
DGI – Vores samarbejde med DGI fortsætter.
I 2021 fik vi søgt om Covid-19 tilskud fra DGI til påskedans. Vi er meget opmærksom på i bestyrelsen
om der kan søges tilskud og i så fald vil vi gøre det. Vores kontingent dækker også forsikring af caller
ved dansearrangementer, så det er givet godt ud.
Almindelig orientering
Vi fortsætter med at udgive nyhedsbreve på vores hjemmeside, hvor referat fra generalforsamlingen
også vil være at finde. Har I input som kan være til glæde og gavn for medlemmerne, vil det være
rigtigt dejligt at modtage dette.
Husk at holde jer opdateret på vores hjemmeside.
Bestyrelsen ØSDC
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