Glad Dans nyhedsbrev nr. 2, den 2. oktober 2020.

Til Glad Dans`s medlemmer!
Kære alle sammen!

Glad Dans Gladsaxe

Håber I alle har det godt. Er raske og ved godt mod.
Onsdag den 9. september blev der afholdt bestyrelsesmøde,
hvor bestyrelsen blev konstitueret.
Formand:

Margrete Debois

Næstformand:

Hans-Iver Jensen

Kasserer:

Johnna Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Weggers og Anne-Mette Nørfjand.
Nu skriver vi oktober. Efterårsferien nærmer sig, vejret viser sig fra sin bedste side
med sol og varme. Træerne pryder snart vores landskab med alle deres smukke
efterårsfarver.
Vi i Glad Dans savner at danse folkedans.
Corona virussen ”bestemmer” over os og vi må lade danseskoene blive i skabet lidt
endnu. Jeg håber, at vi ses igen, onsdag den 21. oktober kl. 19.30 til kl. 21.30.
Bestyrelsen håber I alle også i denne sæson vil være medlem af Glad Dans.
Jeg vedhæfter en fil med alle oplysningerne, så I kan betale jeres kontingent for
sæson 2020/2021. I dette kalenderår har vi mistet nogle danseaftener, så
bestyrelsen har besluttet at nedsætte kontingentet i denne sæson. Hvis det værste
skulle ske, at vi IKKE får danset ret mange onsdage i sæson 2020/2021, vil vi
kompensere for dette.

Jeg vil gerne sige tak for de 2 første danse onsdage aftener i september, hvor vi fik
danset sammen med Inge, Steen og Nina. Der var et flot fremmøde og I var alle
rigtig gode til al det med at spritte af, holde afstand og danse med på Inges nye tiltag
med stokke m.m. Vi havde 2 festlige aftener. Vi fik grinet og vi fik sved på panden.

Aktivitetskalender for sæson 2020/21. (Hvis ikke Corona-virussen siger
noget andet.)
Lørdag den 31. oktober

Balkursus AFLYST

Onsdag den 16. december

Juleafslutning

Onsdag den 6. januar

Første danse-aften i 2021.

Lørdag den 16. januar

Nytårsbal nr. 22.

Onsdag den 17. februar

INGEN DANS (Vinterferie)

Lørdag den 13. marts

Forårsfest

Onsdag den 31. marts

INGEN DANS (Påskeferie)

Søndag den 25. april

” Vild med Dans”

Onsdag den 28. april

Generalforsamling

Pas godt på jer selv og hinanden!
Håber vi ses, onsdag den 21. oktober kl. 19.30 på Telefonfabrikken.

De bedste hilsner fra Glad Dans Gladsaxes bestyrelse, Margrete Debois.

