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Formanden har ordet 
 

Hej alle sammen 

Så er vi igen startet en ny sæson med squaredanse  i Gjern – Galten og Hinnerup. 

Vi havde op til jul afslutninger på de forskellige hold med gløgg og æbleskiver. Det var igen en 

succes. 

Så startede vi dansen med vores nytårsdans i Gjern der var mødt ca. 70 dansere op, som jeg 

tror alle havde en forrygende dag. 

Om ikke så længe har vi vores generalforsamling lørdag d. 9.3.2019. I Gjern – se indkaldelsen 

på næste side. 

Lidt senere lørdag den 23.3.2019 har vi vores forårsdans med Carsten Nielsen (DK) og Jack 

Borgström (SE). Der håber vi på at se rigtigt mange af jer. 

Så lad os danse squaredance sammen. 

 

Med hilsen 

Monica Møller 

Formand 

 

 

Nyt fra Galten & Gjern – ENGLE søges 

 

I sidste sæson mistede vi desværre en del dansere på holdet i Galten af forskellige årsager. Til 

gengæld har vi fået et par tidligere ØSDC-dansere med på holdet , hvor vi er i gang med 

Mainstream-rutine og Plus-indlæring. Vi havde besøg af en tidligere Plus-danser en enkelt 

aften, som har danset for 24 år siden. Det gik rigtig godt, men desværre måtte hun melde fra 

pga. transportproblemer. 

Da vi er lidt i undertal, har vi heldigvis fået god hjælp fra dansere fra vort eget hold i Gjern og 

også fra Join Hands. Men vi kan godt bruge nogle flere på ”Englelisten,” så det ikke er de 

samme, vi må bede om hjælp hver gang. Skulle du have lyst, må du meget gerne sige til. 

 

I Gjern kører vi på med A1-rutine iblandet lidt nye udfordringer, og efter kaffepausen går vi til 

den med Plus-rutine og A1-indlæring. Efter vinterferien får vi besøg af en flok dansere fra 

Silkeborg Modern Square Dance - der også danser om onsdagen - fordi deres caller er 

forhindret. Det glæder vi os til  

 

Lige til sidst. Vi har i starten af denne sæson haft et par helt nye, men rigtig lærenemme 

dansere til prøvedans i Galten. Det er dog ikke så ligetil, at passe ind i den øvrige undervisning. 

Hvis der skulle være ØSDC-medlemmer, der har lyst til at assistere ved ”high-speed-indlæring” 

i løbet af foråret, hører jeg gerne fra jer  

 

Med Squarelig hilsen, Bent Husted. Caller i Galten & Gjern 
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Indkaldelse og Dagsorden 

til Generalforsamling i ØSDC 

lørdag 9. marts. 2019 kl. 13.00 

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: Inge Lise Kristensen, kasserer. Modtager ikke genvalg 

 Janni T. Lystrup, Modtager ikke genvalg   

   Inger Fogh Madsen, sekretær. 

   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 1. marts 2019. 

 

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

Voel 11.2.2019 

 

På ØSDC bestyrelsens vegne. 

Inger Fogh Madsen  

 sekretær 
 


