Februar 2013
Generalforsamling: Onsdag d. 27. februar kl. 19.30 i folkedanserhuset.
Vi håber at mange vil komme det virker som opbakning for det arbejde bestyrelsen udfører, og der er intet
der kommer af sig selv. Så vis at i sætter pris på at vi er nogle der gider. Der vil kaffe og brød.
Kristian Hofmann ønsker ikke genvalg, han syntes det er for meget at sidde i begge bestyrelser.
Hvorvidt jeg ønsker genvalg! jeg syntes måske ikke det er optimal at en formand ikke er tilstede når der
danses, men da jeg skal køre 60 km hver gang, er jeg nød til at tænke på min økonomi. Så hvis resten af
bestyrelsen kan arbejde med det, og i som medlemmer syntes det er ok, vil jeg godt fortsætte, så det er op til
jer. Da jeg har været formand i 10 år er det måske på tide der kommer nye kræfter til.
Dagsorden, beretning og regnskab ligger fremme fra mandag d. 4. februar.
FCM.
John og Jytte har været til møde med FCM angående den kommende sæson. Der vil ske nogle
opstramninger og nogle tiltag der vil gøre forholdene bedre for os.
Der lød en stor tak til alle frivillige og FCM er blevet udpeget som en af de bedste stadions, hvad angår
boder og griller, der tænkes på betjening og orden omkring disse. Da vi som forening tjener nogle gode
penge vil vi også gerne sige tak til alle jer der hjælper.
Fødselsdage: Bjarne
Med venlig hilsen bestyrelsen.
Kjærsgård, 60 år d. 4.
Februar 2013
Husk rengørings i folkedansesrhuset d. 11 og 12. februar, af hensyn
til forplejning vil vi gerne vide hvor mange og hvornår man kan
hjælpe. Henvendelse til Dorthe tlf. 51282469
Bestyrelsen
Aktivitetskalender:
Jytte Holt Nielsen 2 0714010/97226022
Uge 7: Ferie
jytteholt@gmail.com
27. februar

Generalforsamling folkedanserforeningen
John Nielsen

22 Marts

Opvisning
Ejner Jørgensen

25. maj

Herning rocker ( der skal bruges hjælpere)

Mary Merrild
Ingelise Pedersen
Jens Arne Sand
Kristian Hoffmann

