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Nyt fra formanden 
 

Godt nytår til jer alle og velkommen til 

endnu en dansesæson her i den mørke 

vintertid. 

Jeg vil indlede med at sige alle vore 

medlemmer tak for den store opbakning til 

vores jubilæumsdans. Uden jer havde det 

ligesom ikke været muligt at få de 7 

callere til at lave den stemning, der var. 

Også en stor tak til de medlemmer, der 

hjalp til med opsætning, nedtagning af 

materiel samt dejlige kager til vores 

aftenskaffe. 

 

Vi startede det nye år med et brag af en 

Nytårsdans. 113 dansere var mødt op. Vi 

var jo lidt spændte på, om det ville få 

nogen indflydelse, at der var skiftet 

dansested, men det gjorde det heldigvis 

ikke. Vi havde 2 nej 3 veloplagte callere.  

Tusinde tak 
 

Flyer: 
 

Når I tager ud til danse, vil det være 

dejligt, om I sørgede for at få klubbens 

flyere med. Man vil kunne rekvirere disse 

hos Hanne Frost, mail: 

frost.selling@gmail.com eller tlf. 

21744858. 
 

Undervisning:  
 

Vi er kommet godt i gang rundt om på 

undervisningsstederne og vi håber på 

endnu en dejlig dansesæson. 

Begynderholdet i Hinnerup, er dog blevet 

noget amputeret, så her kunne vi godt 

bruge nye dansere. 

Der er selvfølgelig plads på alle vore 

dansehold, såfremt I skulle kende nogen, 

der f.eks. har holdt pause, og som kunne 

tænke sig at komme i gang igen. 

Vi har afholdt en plusdans med Carsten i 

Gjern i håb om at kunne få styrket dette 

hold. Vores nye tiltag, synes vi da selv, 

blev en succes. 40 dansere og med stor 

opbakning fra vores egne dansere.  

Se i øvrigt undervisningsplan andet steds 

på hjemmesiden. 

Vi håber også på stor opbakning fra vore 

medlemmer til de forskellige 

arrangementer, der kommer hen over året. 

Der er fortsat plads til dansen i Tranum i 

påsken – for, som jeg har nævnt rigtig 

mange gange - er det jer dansere, der er 

med til at gøre et dansestævne til en 

succes. 
 

Generalforsamling: 
 

Klubben afholder i år ordinær 

generalforsamling lørdag den 14. marts 

2015 i Festsalen på Hadsten skole. 

Der er valg til bestyrelsen på dagsordenen. 

Til generalforsamlingen har man mulighed 

for kritik eller ros af den linie som 

bestyrelsen har valgt i det forløbne år. Det 

er også her medlemmerne kan være med 

til at ændre retning ved at stille op til 

bestyrelsen. Husk der er altid plads til den, 

der ønsker at gøre noget for squaredansen 

lokalt i klubben eller i forbundet 

DAASDC. 

Vi afholder samme dag den traditionelle 

julefrokost med god mad, pakkeleg og lidt 

squaredance. Bent Husted har lovet at 

komme og calle for os og alle kan være 

med.  

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.  

 

Ses i en square. 

 

Janni Thye Lystrup, formand 
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