Elektronisk Nyhedsbrev
Fra Bestyrelsen
• Kære medlemmer,
Generalforsamlingen udskydes på ubestemt tid grundet, at det nuværende forsamlingsforbud for
indendørs forsamlinger, ikke er ændret fra 5 personer endnu.
Afholdelse af generalforsamling udendørs er ikke omfattet de ændrede retningslinjer for
forsamling til udendørs idræt på 50 personer. Her gælder det kun forsamling til idrætsaktiviteter.
Så snart det er muligt at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, udsendes en
indkaldelse hertil.
/Christina Jønsson
Formand
• Bestyrelses referat for online møde 8. marts 2021 er vedlagt som PDF.
• Vi modtog den 15. marts 2021 meddelelse om, at foreningens medlem Bente Buur er afgået ved døden.
Ære være Bentes minde.
•

Foreningen har modtaget en invitation fra Folkedans Danmark til alle medlemmer om at være
meningsdannere til den nye danseorganisation. Invitationen er vedlagt som PDF.

Fra Medlemmerne
• Der er desværre ikke modtaget nogen indlæg til Nyhedsbrevet.
Redaktøren
• Send jeres anekdoter om ting I har oplevet sammen med foreningen til redaktøren. Anekdoter er en
vigtig del af foreningens historie, og hvis de ikke bliver skrevet ned, vil de gå tabt. Så: SKRIV, SKRIV.
• Skrøner modtages også gerne….
• Skriv til redaktøren på e-mail hjvposten@gmail.com. Modtagne indlæg vil blive bragt i næstkommende
Nyhedsbrev. Hvis I ønsker jeres indlæg vist på en specifik måde, skal I sende indlægget som en
vedhæftet fil. Hvis der er for store udfordringer i at indsætte de tilsendte filer (pga. filformat, liggende i
stedet for stående, etc.), bliver filen vedhæftet som en selvstændig fil, eller der bliver i stedet indsat et
”screen-snap”, hvorved opløsningen desværre bliver noget ringere.
• Nyhedsbrevet udkommer medio i månederne september, november, januar, marts og juni.
• Deadline for indlæg af enhver art er den sidste kalenderdag i måneden før udgivelsen.
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Vil du være med til at præge foreningsdansens fremtid?

Vi er, i lighed med alle andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF), i fuld gang med at tænke
tanker, ift. strategiaftalen for perioden 2022 – 2025. Den kommende strategiaftale tager afsæt i den nye
danseorganisation Dans Danmark.
Vi har fået godkendt to spor, som vi de næste 6 uger, skal understøtte af specifikke indsatser og procesmål. Vi
skal arbejde med:
•
•

Organisations- og klubudvikling
Dans for alle hele livet

Begge spor har naturligvis relation til klubber og medlemmer.
Derfor er det også helt afgørende, at klubber og medlemmer bidrager med input til arbejdet.
Som led i processen, vil vi derfor gerne skabe en gruppe af meningsdannere. Du behøver på ingen måde være
medlem af din klubs bestyrelse, for at kunne deltage. Når bare du, har et brændende ønske om at ville
danseporten det bedste, og vil bidrage med gode ideer, så har du løst adgangsbillet til gruppen af
meningsdannere.
Vi afholder to online møder:
•
•

Tirsdag den 23. marts kl. 16.30 – 18.00
Onsdag den 7. april kl. 16.30 – 18.00

Vi vil gerne have dig med ombord begge dage, men fortvivl ikke, hvis du kun kan deltage på det ene af
møderne.
Vi indleder møderne med et oplæg og glæder os derefter til at få et hav af gode, spændende og anderledes
ideer, at arbejde videre med.
Tilmeld dig ”meningsdannere” til jadon@sportsdans.dk med oplysning om navn, mail og klub. Gerne så hurtigt
som muligt. Dog senest 22. marts. Herefter modtager du mail med link til virtuelt teams-møde.
Vi venter spændt på din tilmelding til gruppen.

Mange hilsner
På vegne af Dans Danmark
Jan Donde / Dorthe Larsen
22274753 / 81611711
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Redaktøren informerer om åbning af PDF-filer:
1. På en PC åbnes PDF-filer lettest med Adobe Reader eller tilsvarende.
2. På en telefon åbnes PDF-filerne bedst i en dertil indrettet applikation.
3. På en telefon kan PDF-filerne også åbnes direkte i en internetbrowser, men
på nogle telefoner åbnes dokumenterne altså ikke alligevel.
4. Det anbefales derfor, hvis man ønsker at læse Nyhedsbrevet med vedlagte
filer på en telefon, at PDF-filerne først hentes (downloades) og dernæst
åbnes med en app. Hvis telefonen ikke er født med en PDF-læser kan man i
Play Butik eller App Store hente en. Der findes mange sådanne apps, og
jeg skal ikke anbefale en over andre.
På min egen telefon virker nummer 3 ovenfor ikke. Jeg ved, at andre medlemmer
også har haft problemer med at åbne nogle af de vedlagte PDF-filer.
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Kontaktinformation
Bestyrelsen
Formand

Christina Jønsson
Tlf. 2963 0216
E-mail: formand@hjemstavnsfolkedanserne.dk

Kasserer

Erik Jønsson
E-mail: kasserer@hjemstavnsfolkedanserne.dk

Bestyrelsesmedlem (næstformand)
Bestyrelsesmedlem (sekretær)
Bestyrelsesmedlem (festudvalg)

Anette Stuhr Madsen
Henrik Haslund
Christine Haslund

Festudvalg

Kate Vibefeldt
Lene Haslund

Danseinstruktører
Voksne
Børn og unge (ca. 7 – ca. 15 år)
Familiehold (ca. 2½ – ca. 6 år)

Lene Haslund & Jørgen Madsen
Jørgen Madsen
Christine Haslund

Dragtudvalg

Rie Ziebell Petersen
E-mail: rieziebell@gmail.com

Redaktør

Jørgen Madsen
hjvposten@gmail.com

Fanebærer

Henrik Haslund
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