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Orintering / Nyhedsbrev

Klubblad for medlemmer af
Østjysk Square Dance Club.

Oplag er ca. 80 eksemplarer.
Udkommer normalt tre gange årligt.

Med dette udvidede maj-nummer
følger et tillæg over samtlige under-
visningshold og medlemmer.

Bladet udleveres gratis til klubbens
medlemmer.

Indlæg sendes till redaktøren som
brev eller e-mail.

Ansvarshavende:
Janni Thye Lystrup
Formand for ØSDC

Redaktør: Max Fris
E-mail: editor@osdc.dk
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Formandens Spalte
Kære medlemmer

Første halvdel af 2017 er nu vel
overstået, og alle hold er gennem-
ført. Det er rigtig dejligt, at vi ikke
har frafald i medlemstallet.

Vi har afholdt klubbens årlige gene-
ralforsamling og julefrokost. For-
mandens beretning m.v. vil være
andet steds i nyhedsbrevet.

Der blev valgt ny kasserer, Inge
Lise Kristensen, der danser på
både vores C1, C2 og C3A-hold -
rigtig stor velkomst til Inge Lise. Vi
håber Inge Lise bliver glad for
valget. Samtidig en stor tak til Jytte
Christensen for de 14 år hun sad
på posten.

Der blev også valgt nyt bestyrel-
sesmedlem, Monica Nielsen Møller,
der danser på begge vores A2 hold.
Håber også Monica bliver glad for
at sidde i bestyrelsen. Samtidig tak
til Britta Kúhl for hendes periode i
bestyrelsen.

Til sidst, men ikke mindst blev det
til genvalg af vores mangeårige
sekretær, Inger Fogh Madsen. Dej-
ligt du vil tage en periode mere.

Håber alle har lagt mærke til, at
vores hjemmeside m.v. er opdate-

ret hele tiden. Vi kan takke Max Fris
herfor, idet han med omhu får dette
på plads.

Vi har snakket om, hvorvidt med-
lemmerne er interesseret i, at der i
forbindelse med generalforsam-
lingen afholdes den årlige jule-
frokost. Vi var ”kun” 21 til julefro-
kosten ud af ca 70 medlemmer. Så
om det var fordi, der var 3 på valg
til bestyrelsen eller det er mang-
lende interesse herfor, ville være
rigtig dejligt at få tilkendegivet.

Forårsfestivallen er vel overstået
med 74 dansere og det virkede
godt med forhåndstilmeldinger. Kun
et par kom ikke, og der var
forhåndstilmeldt 56. Så det er helt
sikkert noget vi vil blive ved med.

Kan også oplyse, at der til dansen i
Tranum i påsken var fuldt booket
og endda med 1 campingvogn. Hå-
ber at rigtig mange kommer igen til
næste år, hvor det er de samme 3
callere, der er hyret. Hanne Frost
har i samarbejde med Carsten Niel-
sen trukket et stort læs og det er vi
taknemmelige for.

Max Fris har i samarbejde med be-
styrelsen arbejdet på oplæg til
Facebook med ”Square Dance for
Fun” og det har indtil nu ikke givet
pote, og dog der har været henven-
delse om squaredance til en dim-
misionsfest for en 9. kl. men dette
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blev desværre aflyst. Vi håber på
sigt, at synlighed kommer til at gøre
en forskel. Tak til Max for et kæmpe
stykke arbejde.

Bent Husted har været ude og
undervise en flok unge mennesker
på en skole i Grenå. Dette var en
succes, men igen, det er svært at
få de unge mennesker flettet ind i
en egentlig undervisning.

En sjov ide fra vores undervis-
ningshold i Galten. De har besluttet
at få et navn til deres hold og det er
blevet ”Scramble home”. Hvad der
ligger bag dette navn, må man selv
tænke sig til.

Til slut tak til alle jer medlemmer,
der i foråret også har ydet hjælp til
klubbens arrangementer, det være
sig med bagning, opstilling af borde
og stole, pyntning af salene, pas-
ning af boden. Håber ikke nogen er
glemt.
Håber vi får en dejlig sommer og at
alle er friske på en ny sæson til
efteråret.

Se flyere på hjemmesiden

www.osdc.dk

Janni Thye Lystrup
formand

Endnu engang
Påskedans, Tranum

Af Else og Bent

Vi er meget glade for at komme der,
bl.a. på grund af:

 Dansen er udfordrende.
 Der er 3 callere, hvor den ene

normalt er ny hver gang.
 Vi er glade for, at Carsten og

Søren er gengangere.
 Der er en god stemning og et

godt socialt samvær, bl.a. med
et Afterparty, hvor vi prøver at
løse Carstens quizzer.

 De fysiske rammer for stævnet,
med 3 dansesale med hvert sit
niveau, er fremragende.

 Stedets beliggenhed tæt på
skov og strand er ideel, og inspi-
rerer til traveture i pauserne.

 Kost og forplejning er fin, især
frokosten med alt godt fra havet.
Men også torsdag aften, med
den traditionelle flæskesteg og
citronfromage.

 Man hygger sig og får snakket
med en hel del mennesker, som
man ellers sjældent møder.

Vi vil gerne hermed sige tak til
Tranum-udvalget, der gør et stort
arbejde og får tingene til at fungere
hvert år.

Hilsen
Else og Bent
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Påskedans 2017
i Tranum

Af Hanne Frost

Vi har i år afholdt den 4. påskedans
– vi har været 84 deltagere i alt på
Himmerlandsfondens Kursuscenter
Tranum Strand
(www.tranumstrand.dk)

Vi var nogle stykker, der savnede
de gamle gode påskedanse i Tra-
num - afholdt af Caller’s Society,
men så ville Carsten og ØSDC ger-
ne være arrangører. Vi ville prøve
at lave påskedans igen, kun ons-
dag til fredag, så er der også tid til
påskehygge med familien.

Årets påskedans er overstået og alt
forløb perfekt - hvis vi selv skal sige
det, og det fremgår også af de
spørgeskemaer, som danserne ud-
fyldte, da dansen var færdig.

Sidste års spørgeskemaer gav os
forslag om at genoptage fællesfoto
- det har vi så prøvet i år.

Der var også forslag om at gøre
noget ved lyden i A2 rummet - Her
har Tranum med det samme gjort
det, at de har hængt store gardiner
op på bagvæggen, og danserne

har i år meldt tilbage at det har
hjulpet.

I år var C1 salen blevet malet, og
der var kommet lamelgardiner op i
stedet for gardiner, men dette
havde gjort noget ved lyden, så
henvendte vi os til Tranum og
fortalte om det. Inden der var gået
en halv time, så havde de hængt
gardiner op på bagvæggen, såle-
des at lyden også her blev god.
Dejligt at holde arrangementet hvor
vore henvendelser bliver taget al-
vorligt.

Da vi kom hjem havde vi hænderne
i vejret - hvor dejligt at det gik så
godt. Men denne tilstand fik vi ikke
lov at have længe, idet den ameri-
kanske Caller, som var booket til
næste års Forårsfestival og Påske-
dans i Tranum, meldte afbud. Car-
sten og bestyrelsen fik travlt, og det
er heldigvis lykkes at samle de
samme Callere som i år (Thomas
Bernhed, Søren Lindergaard og
Carsten Nielsen). TAK for det.

I Tranum danses der A2, C1 og C2,
så de af klubbens dansere, som
endnu ikke prøvet det, de kunne jo
overveje om de har lyst til at del-
tage.

Hilsen
Hanne Frost
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Billede

1: A2

2: Alle

3: C1

4: C2



7

Promovering af
Square Dance

Af Knud E. Kristensen
(næstformand)

Square Dance for Fun

I disse tider, hvor Square Dance i
mange klubber er på tilbagegang,
har vi i bestyrelsen ØSDC talt om,
hvad gør vi.

At sætte en annonce i den lokale
avis, er vistnok et overstået kapitel i
disse tider, hvor Facebook, Insta-
gram og Snapchat er blandt fore-
trukne elektroniske hjælpemidler,
når man skal kommunikere.

Vi blev derfor enige om, at forsøge
med Facebook, som har en stor
berøringsflade med mange menne-
sker, ung som gammel i det ganske
land.

Her er vi jo heldige at have en
Webmaster som Max Fris, som al-
lerede i skrivende stund har igang-
sat projektet med stor iver.

Vores mål med projektet er selvføl-
gelig en medvirken til større udbre-
delse og viden om Square Dance
som helhed, men også et forsøg på
promovering af klubben, både hvad
angår tilbud om opvisninger og un-
derholdning såvel som medie ved

sæsonstart for hvervning af nye
dansere.

Max har lagt diverse videoer på af
såvel Den gode Square Dance mu-
sik, video af forskellige aldersgrup-
per af dansere og ikke mindst video
af helt unge dansere, så vi på den
måde kan illustrere, at Square Dan-
ce også kan være for ungdommen.

Grunden til, at der er lavet en spe-
ciel side er, at denne er offentlig, og
jo flere der "Synes om" og "Deler",
desto større bliver udbredelsen og
kendskabet til Square Dance. Som
ringe i vandet kan man sige.

Kan derfor kun opfordre til, at så
mange som muligt foretager denne
øvelse.

Man kan også vælge ved givne
anledninger, at betale for promove-
ring i et givent geografisk område
over for et givent antal mennesker.
En målrettet indsats.

Skulle projektet blive en succes,
hvad vi selvfølgelig håber på, kan
andre klubber jo tage tråden op.
Måske har nogle allerede gjort det-
te.

Se “Square Dance For Fun” på:
https://www.facebook.com/Square

DanceForFun/

eller indtast “square dance for fun” i
søgefeltet på facebook
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UNDERVISNING EFTERÅR 2017

Undervisningsplanen findes også på osdc.dk - her vil evt. ændringer blive opdateret

DANSEPROGRAM STED UGEDAG TIDSPUNKT UNDERVISER

Mainstream
dans

Gyvelhøjskolen
Bygning C
Røddikvej 20
8464 Galten

Mandag
04.09.17 - 27.11.17
Ferie uge 42

19:00 - 21:00 Bent R. Husted

A1
indlæring og dans

Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6
8883 Gjern
(Scenerum)

Onsdag
06.09.17 - 29.11.17
Ferie uge 42

19:00 - 21:00 Bent R. Husted

A2
indlæring

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Lokale 150)

Torsdag
07.09.17 - 30.11.17
Ferie uge 42

19:00 - 20:15 Carsten Nielsen

A2
dans

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Lokale 150)

Torsdag
07.09.17 - 30.11.17
Ferie uge 42

20:30 - 21:45 Carsten Nielsen

C1
dans

(hver 2. mandag)

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Musiktorvet)

Mandag:
11.09.2017
25.09.2017
09.10.2017
30.10.2017
13.11.2017
27.11.2017

20:30 - 21:45 Carsten Nielsen

C2
dans

(hver 2. mandag)

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Musiktorvet)

Mandag:
04.09.2017
18.09.2017
02.10.2017
23.10.2017
06.11.2017
20.11.2017

19:00 - 21:30 Carsten Nielsen

C3a
indlæring

(hver 2. mandag)

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Musiktorvet)

Mandag:
11.09.2017
25.09.2017
09.10.2017
30.10.2017
13.11.2017
27.11.2017

19:00 - 20:15 Carsten Nielsen

Ekstra C3a

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Musiktorvet)

Mandag:
28.08.2017
04.12.2017

19:00 - 21:30 Carsten Nielsen

C1 Bånddans

(hver 2. mandag)

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Musiktorvet)

Mandag:
11.09.2017
25.09.2017
09.10.2017
30.10.2017
13.11.2017
27.11.2017

19:00 - 20:15
Hans Jørgen
Bugge



9

Generalforsamling i ØSDC
lørdag 04.3.2017 kl. 13.00

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 virksom-
hed 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: Jytte Christensen kasserer. Modtager ikke genvalg.

Britta Kühl. Modtager ikke genvalg.
Inger Fogh Madsen

Der skal desuden vælges to suppleanter.
8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9.Eventuelt.
10.Afslutning.

Referat

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen,

Der var i alt 27 stemmeberettigede deltagere.

1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Jørgen Møller blev valgt som dirigent.
Inger Fogh som referent.
Som stemmetællere blev valgt: Ole Bagge og Ole Lystrup

2.Formandens beretning.
Janni Thye Lystrup fremlagde beretningen, se vedlagte.
Ingen bemærkninger. Vedtaget med applaus.

3.Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
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Alle deltagere havde fået regnskabet udleveret. hvorefter Jytte
Christensen fremlagde regnskabet med gennemgang af de
enkelte poster.
Regnskabet blev godkendt, uden bemærkninger.

4.Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens
virksomhed i det kommende år.
Janni Thye Lystrup informerede om fremtiden, se vedlagte.
Carsten Jensen orienterede om, at der havde været nogen
utilfredshed med at plus niveauet blev fjernet, ved Johnny Pre-
ston dansen, i Gjern 2016
Bestyrelsen lovede, at det ikke sker igen.

5.Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

6.Fremlæggelse af budget for det kommende år til godken-
delse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommen-
de år.
Jytte Christensen fremlagde budgettet. Som blev godkendt.
Jens Guldmann foreslog kontingent stigning.
Da vi er en af de dyreste klubber at modtage undervisning i, for-
kastes dette forslag.
Og kontingentet forbliver uændret 125 kr. pr. halvår for aktive
medlemmer, og 125 kr. årligt for passive medlemmer.

7.Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er: Jytte Christensen kasserer. Modtager ikke genvalg.

Britta Kühl. Modtager ikke genvalg.
Inger Fogh Madsen.

Bestyrelsen foreslår Ingelise Kristensen som kasserer. bliver
valgt med Applaus.
Monica Møller tilbyder at gå ind i bestyrelsen, og bliver valgt med
applaus.
Tove Pedersen A2 holdet, har tilbudt at være 1ste suppleant og
blev valgt med applaus
Bent Thuehøj Galtenholdet blev valgt som 2. suppleant.

8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Johan Tommerup og Jens Guldmann
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Blev begge valgt til revisorposterne.
Jytte Christensen blev valgt til revisor suppleant.

9.Eventuelt:
Jørgen Møller synes vi har for mange penge.
Karsten Jensen foreslår pengene går til mad
Inger Fogh synes ikke kun det skal gå til mad.
Birger Rind foreslår vi holder en danse aften med mad. Som i
Hedens og i Silkeborg.
Monica Møller foreslår Arrangement udvalget genoptages.
Janni giver en forklaring, på hvorfor det blev nedlagt. Det var
udelukkende på grund af de fleste fra udvalget i forvejen sad i
bestyrelsen. Vi var dengang 9 bestyrelsesmedlemmer, da vi
havde klubkredse rundet om i det østjyske. Da disse kredse blev
nedlagt, blev bestyrelsen indskrumpet til 5 og vi valgte at køre
kun med bestyrelse og hjælpende hænder blandt medlemmerne.
Annita Fejerskov foreslog, at der kom en fra hvert hold ind i et evt
nyt arrangementsudvalg. Bestyrelsen vil arbejde videre med
dette.
Britta Kühl synes det er ærgerligt, at der ikke var ret mange C
dansere, til generalforsamling
Janni Thye Lystrup gjorde opmærksom på, at der faktisk vat 7
C-dansere til stede og vi i bestyrelsen, havde overset en dans på
Sjælland, som mange dansere deltager i.

10.Afslutning og kaffe:
Janni Thye Lystrup takkede Jørgen Møller for dirigenthvervet,
med et par øl
Jytte Christensen blev takket for sit store arbejde i bestyrelsen,
som kasserer, med et gavekort til Plantorama.
Britta Kühl blev takket for sin tid i bestyrelsen, med en lille blom-
sterdekoration.
Janni opfordrer alle til at melde sig til opvisninger.
Dansens dag i Horsens, og opvisning på Pejsegården i Bræd-
strup i juni.

Gjern d.6.3.2017. Voel d.5.3.2017.
Jørgen Møller Inger Fogh Madsen
Dirigent Sekretær
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Formandsberetning
for 2016 - ved
Generalforsamling
den 04.03.2017

Velkommen til klubbens årlige ge-
neralforsamling.

Arrangementer:

I 2016 har der været nogle dejlige
dansearrangementer. Et brag af en
Nytårsdans med Søren, Carsten og
Mathias.

Der har været dans i forbindelse
med den årlige generalforsamling
og efterfølgende dans til Bent Hu-
sted, og så fortjente vi en dejlig
julefrokost, hvor der igen var mas-
ser af dejlig mad, pakkeleg og rigtig
hygge.

Forårsfestival, er der ikke ligefrem
noget at skrive hjem om. Der skulle
have været mange flere dansere.

I Gjern havde vi i samarbejde med
DGI en sommerdans med Carsten
Nielsen, som caller. En veloplagt
caller og veloplagte dansere, der
skabte hygge.

Til sommerdansen med Johnny
Preston var der en rigtig god stem-
ning, men her ville det også have
været dejligt med lidt flere dansere.

Som afslutning på året havde vi
Sensommerdansen i september
med Carsten Nielsen. Igen kunne
vi godt ønske flere dansere, Jo fle-
re - jo sjovere.

Tranum

Tranum blev igen en succes. Vel-
oplagte dansere, gode callere, og
med en caller, der jo desværre ikke
er i blandt os mere (Anders Blom).

Maden var som sædvenlig i top, og
igen kan vi kun anbefale vore dan-
sere til at deltage.

Siden vi var i Tranum sidste gang
har vi også mistet Carsten Øster-
gaard, som var vores kontaktper-
son i Tranum, men alt fortsætter
som hidtil med den nye forpagter,
Marianne K. Jensen.

Vil også her nævne den store ind-
sats som Hanne Frost gør omkring
Tranum, og vores 2016 succes.
Carsten Nielsen har også her en
andel af successen omkring for-
handling med Tranum og callerne.

Squaredansens dag

Squaredansens dag blev afholdt i
Horsens i samarbejde med Join
Hands. Vejret var næsten med os.
Der blev lavet opvisning forskellige
steder i Horsens og Bent Husted
var caller og oplagt som sædvanlig.
Tak til Join Hands for at trække
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læsset og til Karen Sørensen for
afterparty. Karen inviterede alle,
der havde deltaget i opvisningerne
hjem til en bid brød bagefter.

Undervisning

Vi er selvfølgelig afhængige af, at vi
har dansernes opbakning i de tiltag,
vi foretager, hvilket vores start på
C3A, fortsættelse på C1, C2 og
bånddans ved Bugge er et godt ek-
sempel på. Det har ikke kostet dan-
sere, nej tværtimod er vi blevet et
par stykker mere.

Vi har også lært, at vi ikke ukritisk
kan lukke nye dansere ind på eksi-
sterende hold, så vi lytter til dan-
serne, og lærer af det. Øvrige hold
fortsætter iht undervisningsplanen.

Der har været afholdt søndags-
danse hen over året med C1 og C2
med Carsten Nielsen, og der er god
opbakning med ca 3 squares hver
gang.

Opvisning

Der har ikke - udover Dansens dag
- været opvisninger, hvor ØSDC
har været involveret. Det Eventbu-
reau vi samarbejdede med er ikke
aktiv længere. Der har været et par
tiltag, men disse er blevet aflyst.

Region vest
Der har været afholdt koordine-
ringsudvalgsmøde den 9. oktober

2016 i Stoholm. Vores mangeårige
koordinator, John Nygaard, gik af
som formand og i stedet blev valgt
Jon Andersen.

DGI

Det gode samarbejde med DGI
fortsætter. Jytte har overtaget In-
gers post som vores kontaktperson.
Det er ikke så let længere at hente
tilskud, men vi søger og håber på
at få bare lidt.

Til medlemmerne

Der har i 2016 har været afholdt 6
bestyrelsesmøder.

Ud over danserne er vi også meget
afhængige af vores dygtige callere.
- Uden dem, ingen klub.

Noget som vi alle skal sætte pris på
og påskønne. Vi er så heldige at
have såvel Bent Husted som Car-
sten Nielsen. Stor ros til dem og
tak.

Vi skal også vænne os til, at pro-
moveringen fremover nok ikke er
en annonce i den lokale avis, men
en anvendelse af de elektroniske
medier, som er til rådighed. F.eks.
Facebook.

Vi vil forsøge, ved hjælp af disse
medier, at synliggøre klubben og
Squaredansen som helhed.
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Max Fris, som også er vores web-
master, vil forsøge at gøre os så
synlige som muligt. En stor tak til
Max for det store arbejde han laver
for os.

Selvfølgelig vil vi gerne høre fra jer,
hvis der er noget I føler, der skal
eller kan gøres anderledes. Vi for-
søger efter bedste evne at få alt til
at gå op i en større enhed, men alt
afhænger i bund og grund også af
jeres opbakning.

Du er velkommen til at deltage i
dette bestyrelsesarbejde, så stil op
til bestyrelsesvalget om lidt - det er
altid rart med nyt input

Afslutning

En stor tak for opbakningen fra
klubbens medlemmer ved diverse
arrangementer, f.eks. Convention i
Horsens, egne arrangementer mv.
En god oplevelse at være i
bestyrelsen, når man mærker op-
bakningen fra klubbens medlem-
mer.

Tak til bestyrelsen for et godt og
konstruktivt samarbejde.

Formand
Janni Thye Lystrup

Efter længere tids
fravær
pga. min mands sygdom og
efterfølgende død, var det med stor
uro i kroppen, da jeg mødte op til
dans i klubben.

Det var svært - nu mødte jeg jo op
alene uden min dansepartner gen-
nem 12 år.

Hvordan ville folk reagere?
Hvordan ville de tage imod mig?

Min uro blev gjort til skamme - jeg
blev mødt med åbne arme og var-
me smil.

Så er det man mærker sammen-
holdet og kammeratskabet.

Tusind tak til Bent Husted og holdet
i Gjern - I har givet mig mod til at
danse igen.

Med squarlig hilsen
Leila Saxbeck

Vi ser gerne at klubbens medlemmer og callere forsyner bladet med deres indlæg.

Sæt en dialog igang! Vi vil gerne høre dine meninger eller ønsker.
Skriv om klubben, arrangementer, oplevelser, ture, opvisninger m.v.

Vi ser frem til dit indlæg.
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Ny kasserer ØSDC

Jeg har nu i flere år nydt samværet
og dansen i Østjysk Square Dance
Club, og har i den forbindelse haft
mange gode og berigende oplevel-
ser.

Derfor følte jeg, til den årlige Gene-
ralforsamling, at det nu måtte være
min tur, til at yde en indsats i klub-
bens arbejde.

Jeg har jo igennem årene iagttaget,
at der bliver lavet et stort arbejde
for at få dansene til at fungere, og
må sande, at der ikke er noget,
som går af sig selv.

Jeg er nu kommet godt i gang med
den regnskabsmæssige del af ar-
bejdet, og har allerede været med
til èt bestyrelsesmøde, og føler mig
godt modtaget af den "gamle be-
styrelse".

Som forventet er der mange arran-
gementer og tiltag i klubben, som
jeg glæder mig til at være en del af.

Med Squarlig hilsen
Inge Lise Kristensen

Kasserer
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Forelæggelse og
drøftelse af
hovedlinerne for
klubbens
virksomhed i det
kommende år
- punkt 4 - 04.03.17

Planlagte/afholdte
arrangementer

Nytårsdansen er vel overstået.
Samme antal dansere som sidste
år.(83) En rigtig dejlig dag med
oplagte callere og dansere. Her
prøvede vi for første gang et nyt
lokale af og efter sigende var det
rigtig godt, at man ikke skulle ud og
gå så langt.

Forårsfestival afholdes den 25.
marts i Hadsten og igen håber vi at
se rigtig mange af vore medlem-
mer.

I år vil vi forsøge med forhånd-
stilmeldinger, så vi kan få en for-
nemmelse af, hvor mange vi bliver
på de enkelte programmer. Så
husk ved forhåndstilmelding er der
gratis kaffe og kage i kassepausen.

Der er i år Plus, A1, A2, C1 og C2
på programmet, så næsten alle har

mulighed for at danse. Vi håber på
sigt, at alle dansere vender sig til
forhåndstilmeldinger. Det vil hjælpe
klubberne rigtig meget.

Dans i Tranum. Der kan faktisk
meldes udsolgt, så man må sige,
det fortsat er en succes.

Sidder man og får lyst til at prøve
kræfter af i Tranum og er man A2,
C1 eller C2 danser, kan I tilmelde
jer i dag til en fra bestyrelsen og
skrive jer på venteliste. Måske vi får
mulighed for lidt ekstra overnat-
ningsmuligheder.

Callerne i år er: Carsten Nielsen,
Søren Lindergaard fra Danmark og
Thomas Bernhed fra Sverige.

Vi fortsætter med Tranum-dansen
så længe, der er opbakning fra
danserne.

Dansens dag er egentlig den 29.4.
2017, men den 28.4.2017 den vil
blive afholdt i samarbejde med Join
Hands i Horsens. Det var rigtig
hyggeligt sidste år, og Horsens gør
rigtig meget ud af denne dag med
alle former for dans rundt omkring
på gågaden m.v.

Der vil komme yderligere orien-
tering, når hele danseplanen er
færdig. Det bliver i tidsrummet fra kl
16-21 og er der nogen der allerede
nu ved, de vil deltage, kan man blot
melde sig til bestyrelsen. Vi håber
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rigtig mange vil bakke op omkring
arrangementet, således vi kan pro-
movere vores aktivitet.

Danish Convention 17 bliver i år
afholdt i Sæby og vi håber rigtig
mange vil deltage og bakke op om
dette fælles tiltag. Hvis I allerede nu
ved, at I skal deltage, så få bestil-
ling sendt af sted. Det giver meget
mere ro til de arrangerede klubber,
når der sker tilmeldinger inden
deadline og deltagelsen er også
billigere.

Mange klubber skal også i år byde
ind med forskellig former for hjælp
og vi byder ind med musikanlæg.

Sensommerdans med Carsten bli-
ver den 10. september 2017.

Søndagsdanse er der planlagt fo-
reløbig 3 her i foråret på C1 og C2
niveau. Den 1. har været afholdt og
den 12.3.7 bliver der afholdt en C1
dans og den 7.5.17 en C2 dans. Til
den første dans var der tilmeldt 27
dansere. Dansene bliver kun gen-
nemført, hvis der er mindst 16 dan-
sere. Der er ikke planlagt noget for
efteråret endnu.

DGI kommer med mange tilbud.
Der har været tiltag om online-
kurser. Desværre blev det første
aflyst pga tekniske problemer. Det-
te drejede sig om PR på nettet,
synliggørelse.

Vores næstformand skal også på et
onlinekursus i meget nær fremtid
vedr. Lær at få bedre resultater ud
af kortere møder.

Der afholdes mange kursus inden-
for DGI, som vi med fordel kan del-
tage i. Nu hvor vi står for at skulle
have ny kasserer, er der såmænd
også vejledning om dette. Vi får
meget for vores kontingent til DGI.

Holdopstart. Der er ikke planlagt
nye holdopstart i 2017, men vi
arbejder meget på, hvor vi evt. kan
forsøge opstart. Problemet er fak-
tisk også at få en underviser, da
Carsten Nielsen ikke kan tage flere
aftner og Bent Husted har også 2
aftner og med arbejde ved siden af
og et familieliv er det svært at få det
til at hænge sammen med flere aft-
ner.

For at prøve om der var mulighed
for at få lidt mere ungdom ind, har
Bent Husted - efter henvendelse fra
en skole i Grenå, været på besøg
på denne skole, og det var en
kæmpe succesoplevelse, men for
at komme ind på skoler er det nød-
vendigt at have fri i dagtimerne og
her har vi et lille problem.

Nogle fra bestyrelsen vil holde kon-
takt til Favrskov Idrætssamvirke og
vil arbejde på måske den vej igen-
nem at få noget hjælp til at komme
videre med ungdommen.
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Alle vore undervisningshold er u-
ændret i forhold til sidste år. Vi har
mistet et par stykker og fået et par
nye dansere, så alt i alt er vi rigtig
godt tilfredse.

Almindelig orientering. Ifølge be-
stemmelserne vil der udkomme et
medlemsblad inden sommerferie
med opsamling af referat fra gene-
ralforsamlingen m.v. Vi opfordrer
jer til at komme med indlæg til dette
blad. Det kan f.eks. være gode
oplevelser eller andre ting, som I
synes I vil glæde andre med.

Hold jer opdateret på vores
hjemmeside med alle arrangemen-
ter og hvad der i øvrigt sker i klub-
ben.

Der ligger flyer til de forskellige
arrangementer på bordet ved ind-
gangen. Inger vil fortsat sende re-
minder til jer en fjorten dags tid før
afholdelse af dansene.

Det var, hvad bestyrelsen ville
fremlægge om hovedlinerne for
klubbens virke det kommende år.

Lige en lille opfor-
dring til Jer square-
dansere
Har oplevet når man er til stævne
at danserne ikke er meget for at
komme ud på gulvet når der mang-
ler folk.

Hvorfor?

Det kan da ikke være fair at caller-
ne skal opfordre danserne til at
komme på gulvet, hvad der ofte
sker til stævner.

Er folk trætte i benene må vi til at
udlevere stokke ved indgangen.

Det er ærgeligt at det er sådan, bå-
de for dansere og caller.

Squaredansen SKAL være en sjov
og god oplevelse for alle.

Square hilsen
Helen
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Tilbageblik / for 20 år siden i 1997

07/01-97 56 nye møder op til prøveaften i Silkeborg (Hvinningdal).

19/01-97 I Hadsten bliver 18 dansere gradueret. Her iblandt: Else og
Bent Juel, Hanne Frost og Helle Stevn.

Februar 97 Klubben har nu i alt 140 medlemmer. (Man blev først medlem
efter graduering).
Kassereren meddeler, at vi nu er 326, der modtager under-
visning. Undervisere er Poul Bojesen, Jytte Christensen, Max
Fris, Pernille Hjorting, Carsten Nielsen og Peder Pedersen.
Der undervises i Hadsten, Linå, Silkeborg, Hinnerup, Hammel
og Randers.

April 97 Der er nu i alt 14 hold i gang. To ØSDC’er - Poul Bojesen og
Max Fris - går i CSD / Caller Society Denmarks bestyrelse.

18/04-97 Graduering af 70 dansere (Hinnerup, Hadsten, Hammel) på
Skovvangsskolen i Hammel.

22/04-97 Graduering af 20 dansere i Linå.

02-03/5-97 Fællesdans med besøg af “Travel 8” - en SD-rejseklub - i alt
40 gæster fra 13 klubber i fem tyske delstater.

14-16/6-97 Danish Convention i Hobro. Hidtil største med 1400 deltagere.

31/07-97 Vi er nu 188 medlemmer i klubben.

30/08-97 PR-fremstød på Square Dancens Dag i Hammel, Hadsten,
Hinnerup, Silkeborg og Randers. To squares hvert sted. Der
kan ikke garanteres, at alle tilmeldte kommer til at danse.
Fælles efterarrangement på Skovvangsskolen i Hammel.

20/09-97 50 morgenfriske dansere fra ØSDC på fælles bustur til Vend-
syssel Square Dance Festival i Brønderslev med 22 squares.
Callere: Stefan Sidholm (S), Ingvar Petterson (S), Jens Hyttel
og Lotte Vangsgaard. B40-B-MS-P-A1-A2.




