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Coronavirusen 

Corona satte en stopper for al vores dejlige dans. Alle danse blev aflyst, kalenderen 

var hel tom til sidst. Regeringen lukkede landet, og nu er vi så i gang med at åbne det 

igen. Vi kan nu danse linedance igen med restriktioner. Det kniber stadig med square 

dance, da vi skifter partner hele tiden. 

Jeg er dog overbevist om, at der i løbet af august / september vil komme 

retningslinjer også for de danseformer, der har kontakt med flere personer. Dette 

gælder ikke bare dans, men rigtig mange sportsgrene. Vi må følge med i de enkelte 

faser og afvente, at det grønne lys tændes for vores dans. 

 

Afslutning på en epoke 

Hanne er stoppet som instruktør i klubben efter 26 års uafbrudt undervisning. Hun er 

flyttet over til Sjælland, så hun er tæt på børn og børnebørn. 

Det lykkedes at få stablet en afsluttende danseaften op for både onsdags og torsdags 

danserne, så der blev mulighed for at sige pænt farvel. Hanne kvitterede med hygge, 

dans og sit altid gode humør. Vejret var begge aftener så godt, at en fælles kaffepause 

kunne nydes udenfor, og Hanne havde en fin kagemand med, som hun i bedste 

coronastil skar for til alle.  

 

Generalforsamling 

Med dette nyhedsbrev følger også en invitation til generalforsamling, som skulle 

være afholdt i maj måned. Det satte corona en stopper for, nu har Mette åbnet op for, 

at vi kan samles igen, så derfor indkalder vi til GF en uge før den nye sæson starter. 

Sted for GF oplyses i august, Gulkrog og flere andre steder er lukkede pt. 

Tilmelding er nødvendig, da der vil være afstandskrav ved bordene, og vi vil også 

sikre at traktementet bagefter sker på bedste corona sikker vis. Skriv navn og hold til 

Hans, hvis du kommer til GF – senest tilmelding en uge før. Husk at med de mindste 

symptomer på sygdom, så skal du melde afbud. Giv besked, hvad enten du kommer 

eller ikke kommer, det gør det nemmere at administrere. 

 

Nye linedance instruktører 

Som afløser for Hanne har vi fået Grethe Andersen, som vil undervise LHY og L3Ø 

om onsdagen. Der er dog blevet oprettet et børnegymnastikhold fra kl. 17-18 i 

drengegymnastiksalen. For at få kabalen til at gå op, bliver begge onsdagshold flyttet 

til pigegymnastiksalen. Så alle tider onsdag og torsdag bliver ligesom i år. 

Om torsdagen vil Kirsten Andreasen undervise L2 og L3. Tag godt imod vore 2 nye 

linedance instruktører, de glæder sig til at undervise jer. 

 

Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk  

 

På bestyrelsens vegne – Hans Pitters 

 

 

http://www.bredballedancers.dk/

