Nyhedsbrev september 2020 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancere
Ny sæson
Holdene er startet, næsten.
Traditionel Square Dance har valgt at vente foreløbig til januar måned med at starte.
Modern square dance er startet, dog er en hel del stoppet eller ønsker ikke at danse lige
nu. Mølholm Skole har haft lukket, så vi pt danser i Stubdrup. Forventer at komme
tilbage til Mølholmskolen efter efterårsferien.
Linedance er i gang i både pige- og drenge gymnastiksalen. Dog har vi fået en uventet
ekstra opgave, idet porten skal være låst hele tiden. Det medfører at vi står vagt ved
porten onsdag fra 17.00-17.15, 18.30-18.45, 20.15-20.30 og igen om torsdagen.
I vil blive krydset af ved porten, så vi kan se hvornår alle er kommet og porten kan
lukkes. Plejer du at komme i sidste sekund, så kør lidt før hjemmefra.
Vi har brug for din hjælp i disse corona tider. Ud over at holde disse vagter skal alt vi
har brugt afsprittes, så bestyrelsen appelerer til, at alle her hjælper, dels med at få udstyr
på plads, dels med at afspritte og dermed sikre, at vi overholder reglerne.
I modern regi er det pt ikke nødvendig da vi ikke skal skynde os ud fra Stubdrup.

Generalforsamling
Vi fik afholdt GF her i august måned lige før sæson start med et fint fremmøde.
Tusind tak for det, dejligt at vi kunne sidde i corona afstand og gennemføre en lettere
forsinket GF. Alle skulle have fået tilsendt et referat m.m. Vi er kun 4 i bestyrelsen
lige nu, så vi har fra GF fået mandat til at finde et ekstra medlem til bestyrelsen.
Kontakt gerne et bestyrelsesmedlem, hvis du vil hjælpe os der.
Tjek også hjemmesiden, hvor Birthe Mørup i år fik Årets Balle pokal. Stor tillykke til
Birthe.
Endnu en Corona forholdshensyn
I bestyrelsen snakkede vi om, at vi er nødt til at have alle medlemmers telefonnumre.
Vi har mange i databasen, men nogen af jer kan have fået nye numre. Derfor beder vi
jer om at sende jeres telefonnummer til kasserer Krista, så hun kan opdatere listerne.
Skulle en af jer få Corona, så kontakt bestyrelsen, så vil vi ringe til hele holdet og
orientere om det, så I kan tage jeres forholdsregler.
Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk
På bestyrelsens vegne – Hans Pitters

