Nyhedsbrev juni 2021 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancere
GF – Indkaldelse
Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24.juni. Tilmelding til Hans
Pitters senest 15.juni på hanspitters@gmail.com
Her vil vi orientere om corona situationen, og hvordan vi ser næste sæson.
Danseafgift
I har alle fået mail fra kassereren. Vi tilbagebetaler halvdelen af årets kontingent, da
vi ikke har danset hele foråret. Husk at sende kontonummer til kassereren inden
1.juli.
Udendørs linedance
Det lykkedes at afholde 2 gange udendørs dans i linedance efter 5 måneders pause.
Kirkebakkehallen lavede fluks et strømstik på deres udendørs toilet, så dans kunne
gennemføres efter alle corona-regler. Ingen skulle indenfor.
Da vi så endelig kunne danse indendørs, så havde Midtbyskolen planlagt renovation
af begge gymnastiksale. Presset på andre lokaler var enorm, så vi valgte i samråd
med instruktørerne at aflyse mere dans.
Ny sæson
Når vi efter sommerferien starter op igen, så har vi forhåbentligt alle corona pas og er
blevet vaccineret og kan danse på almindelige vilkår. Det håber vi på. Det er dog ikke
nogen hemmelighed at lang tids fravær fra en aktivitet koster medlemmer, og det
gælder også for os. Vi har meget brug for jeres hjælp til at få et begynderhold op at
stå om torsdagen, og den bedste måde at sprede budskabet er gennem jer. Så kære
linedansere, tænk over hvem I kunne tage med til dans til et par prøveaftener.
Linedance har den fordel, at den kan danses alene.
Efter et års pause ser det ud til at det traditionelle hold igen starter op. Vi glæder os til
at se hinanden efter 1½ års pause.
Modern 3 rappe torsdage
I modern square dance fik vi lov at danse på Mølholmskolen. Dog blev en torsdag
snuppet igen, da de skulle bruge lokalerne, men dejlig lige at få prøvet lidt dans inden
sommerferien, så vi kan få en fornemmelse af, hvor meget vi kan huske.
Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk
På bestyrelsens vegne – Hans Pitters

