Formandens ord.
•

Så er sæsonen forbi og sommeren er godt begyndt.

•

Siden sidst har der været generalforsamling i CSD. Ruth Pedersen ønskede af arbejdsmæssige
grunde ikke, at fortsætte i bestyrelsen.. Derfor måtte der skaffes en ny formand. Undertegnede
indvilgede i at stille op til jobbet, og jeg vil på bedste måde forsøge at leve op til
generalforsamlingens tillid.
Ligeledes ønskede Max Friis også at forlade bestyrelsen efter mange år som redaktør og
webmaster. I stedet for ham fik vi så Niels Jørgen Hviid fra Svendborg med i bestyrelsen.
Tak til Ruth og Max for det arbejde de har udført.
Det efterlader en bestyrelse, hvor ”ældste” deltager har siddet i 2 år - men også en bestyrelse, der
er klar til at tænke nye tanker.
En af nyskabelserne, er en ny hjemmeside, som i skrivende stund ligger i en prototype på nettet.
Når den er klar skulle vi gerne have en hjemmeside som er helt tidssvarende, med mulighed for, at
medlemmerne får log-in, så de selv kan vedligeholde deres profil og lignende. Poul Erik gør en
rigtig stor indsats med opbygningen af den.
En anden ting er PR-gruppen, Poul Erik og Finn Sørensen. De præsenterede en stand på Danish
Convention 2009, hvor også de nye plakater blev vist frem, sammen med flyers til ikke-dansere.
Newsletter vil også få en alvorlig omgang. Alle engelsksprogede artikler vil blot få en kort omtale
og blive linket til hjemmesiden. Det vil efterlade os med en langt slankere, men også mere
læsevenlig udgave. Selve udformningen bliver også ændret, så man ikke skal fare frem og tilbage
mellem sider og spalter.
I påsken afholdt vi vores Callerparade 2009. Da det kneb lidt med forhåndstilmeldingerne, valgte
bestyrelsen at rykke danserne sammen i to haller. Det viste sig at være en meget populær
beslutning, da stemningen er langt bedre i en hal med 8-10 squares end i en med 2-4 squares.
I sidste nummer af Newsletter blev annonceret med Callertræf i Korsør. Vi har siden fået priserne
hjem på arrangementet, og har i stedet valgt Herlufmagle Hallerne. Det gav en besparelse på 500
kr. pr. deltager på 2 overnatninger, dog med bad på gangen. Vi synes imidlertid det er en høj pris
at betale, for at få bad på værelset.
Callerparade 2010 blev også annonceret til Korsør. Det er koordinationsmæssig ikke i orden, da
der ligger to traditionsdanse ugen før og ugen efter. Derefter prøvede vi Fyn. Det er imidlertid
ikke økonomisk attraktiv. Vi prøver derfor at ”vende tilbage til rødderne”, og afholde det i
Tranum, hvor gulvene er blevet udskiftet. Meget mere om det i næste nummer. (Se forflyer.)
Der er ikke planlagt callerkurser i 2009-10, pga. alt for mange aflysninger de sidste sæsoner. Er
der nogle callere der ønsker et kursus, så tal sammen om det, og kom med et ønske til bestyrelsen.
Så vil vi prøve at arrangere det, for at få et hold fyldt op.
Ønsker du at calle til Convention 2010 i Frederikshavn skal du kontakte Arne (98461871)
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Herfra en rigtig god sommer
Mads Nielsen

CSD – nyt image.
I bestyrelsen har vi forsøgt at tænke nye tanker.
Vi vil gerne have støvet CSD’s image af.
Derfor har vi gjort følgende tiltag:
Nyt logo
Ny hjemmeside
Nyt layout af NewsLetter.

Udkast til nyt skilt
Ideen er, at komme mere bort fra discountfarven gult, som signalerer NETTO, DE
GULE SIDER og GUL PRIS.
Det er ikke sikkert, at alle medlemmer støtter op om det, men lad os endelig høre
nærmere på deltaduo@mail.dk
Er der nogen som har problemer med at undvære .pdf-fil af NewsLetter hører vi
også gerne fra jer.

Callertræf 2009.
CALLERTRÆF 2009 fra den 2. - 4. Oktober afholdes i:
Herlufmagle-Hallerne
Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle
Vi er i bestyrelsen flere gange blevet opfordret til at afholde arrangementer på Sjælland.
Derfor: Kære sjællandske kolleger. Nu er det ud af starthullerne, for at vise os, at I mener det.

Den foreløbige plan er ved at være klar.
CRAMS and unexpected get-outs
Sang- og stemmetræning
Revisors hjørne
Hilton og anvendelse af anlæg
CodaGramex
Kend og udnyt din musikafspiller maksimalt
Erfaringsudveksling, dans, hygge m.m.

Bjørn Andersson
Lene Rom Frederiksen
Birthe Madsen
Poul Erik Sørensen
Poul Erik Sørensen

For at få et overblik over, hvilken musikafspiller du bruger, må du meget gerne sende en mail til
deltaduo@mail.dk

Har du lyst til at komme med et indlæg, hører vi naturligvis gerne fra dig på
ovennævnte mailadresse.
Callertræf 2009 afholdes i samarbejde med DGI, Storstrømmen.
Pris og tilmelding tilsendes så snart det er på plads.
På bestyrelsens vegne
Mads Nielsen
formand

Aktiviteter og kurser.
På generalforsamlingen blev det besluttet, at indstille de udbudte callerkurser i år.
Det sker som konsekvens af, at kun et enkelt kursus er blevet gennemført ud af de 8 kurser der blev
udbudt sidste år. Hvad skal vi gøre for at få dygtiggjort callerne ude i klubberne? Når jeg ser mig omkring
ses det med alt tydelighed, at et kursus eller to kunne hjælpe MANGE i hverdagen.
Skal vi have et forum med ønsker til callercoach på vores nye hjemmeside?
Skal vi afholde kursus en/to bestemte weekender om året, så alle kender tidspunktet?
Skal vi kontakte den enkelte og prikke på skulderen?
Spørgsmålene er mange - men hvem kender svaret?
Meld endelig tilbage på deltaduo@mail.dk

Mads

Callerparade 2010
Callerparade i påsken - fra den 31. marts til den 2. april skulle efter den oprindelige plan have været
afholdt i Korsør. Der var også forflyers fremme i påsken i år.
Det viste sig dog, der var et koordineringsmæssigt problem. Weekenden før og weekenden efter ligger der
en traditionsdans som vi ville komme til at konflikte med. DET ØNSKER VI NATURLIGVIS IKKE.
Derfor undersøgte vi flere muligheder på Fyn. Der lykkedes det os imidlertid ikke at finde et tilbud som
vi kunne bruge økonomisk.
Vi bestemte så i bestyrelsen at undersøge muligheden med Tranum Strand. Vi nedsatte et underudvalg,
bestående af undertegnede og Lotte Vangsgaard. Lotte bor i lokalområdet og tog kontakt med Tranum, Vi
fik en fornuftig aftale og vender tilbage til rødderne, hvor det hele startede.
Derfor glæder vi os til at se jer alle til næste års Callerparade.
Meget mere om det senere.

Se flyer
Mads

Ny webside.
Som det sikkert er bekendt, arbejder vi i bestyrelsen med en ny hjemmeside. Den gamle
hjemmeside vil ikke blive migreret til den nye; stump for stump; i stedet vil vi gerne høre din
mening. Hvad du mener der bør være på hjemmesiden
Den nye hjemmeside kan findes på
http://d15824658.u200.surftown.dk/Default.aspx
Her kan du se det nye design ligesom du også her finder et spørgeskema. Vi håber meget du vil give
dig tid til at udfylde spørgeskemaet. Hvis du ønsker at blive testpilot på den nye hjemmeside, så
udfyld punkt 10 med din e-mail adresse.
På forhånd tak.

Generalforsamling 2009.
Blev afholdt onsdag d. 8. april 2009, kl. 19.30 på Stoholm Fritids &
Kultur Center, Søndergade 56, 7850 Stoholm
▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●
Ny bestyrelse
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær + Webside :
Ansvarshavende redaktør:

Mads Nielsen
Einar Sølvsten
Mathilde Vinter
Poul Erik Sørensen
Niels Jørgen Hviid

▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●▬●
Se hele referatet
Se formandens beretning

Bestyrelsesmøde.
Konstituerende den 9. april 2009
Deltagere: Niels, Mathilde, Mads, Einar og Poul Erik
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Mads Nielsen
Næstformand: Einar Sølvsten
Kasserer: Mathilde Vinter
Ansvarshavende redaktør: Niels J. Hviid
Sekretær: Poul Erik Sørensen.
Efter konstitueringen diskuterede vi en række emner/arbejdsopgaver som følger:
•

•
•
•

•
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Alle skal sende en email til Mads, med følgende oplysninger
o Telefon nr
o Adresse
o email (kommer af sig selv)
o Skypenavn
Mads samler og sender videre
Nyt sted til Callerparade 2010, da vi ikke kan være på Sjælland.
o Hvad er vores beløb grænser for leje mv, oplysninger skal indhentes fra Ruth.
Callertræf 2009.
o Mathilde rundsender evalueringsskemaer.
o Program skal udarbejdes 2-4/10 Korsør.
o Sang skal findes lokalt. Mathilde kontakter Anne-Liz for at høre om hendes sangpædagog.
Max skal kontaktes for at vi kan få udleveret det elektroniske materiale mv han måtte være i
besiddelse af.
Posten som redaktør skal slås op.
Flyer skal indeholde sidste tilmeldingsliste

Diverse.
MS på dansk
CALLERLAB MS Definitions in English / på dansk. Udgave 1.05 pr. 01/2008 er lagt ud på vor web site i
pdf-format, hvorfra de 52 sider kan downloades gratis.
Publikationen er lavet med den originale engelske tekst og den danske oversættelse, således man parallelt
kan følge både den engelske og den danske tekst.
Interesserede kan også uanset medlemskab af CSD købe hæftet i en færdig printet udgave, dels som et enkelt
eksemplar, Kr. 40,00 pr. stk. + porto 12,50. Rabat ved 10 stk.

CALLERLAB Mainstream Standard Applications
Udgave 2.01. Hæfte med 28 sider i A-4 størrelse. Kr. 30 pr. stk. + porto 12,50. Rabat ved 10 stk.

The Mainstream Handbook (MS) - 64 pages. More than 450 illustrations.
The Illustrated MAINSTREAM Movements of SQUARE DANCING. Kr. 25 pr. stk. + porto 6,50. Rabat
ved 10 stk.

The Plus Handbook (PL) - 32 pages. More than 150 illustrations. udsolgt
The Illustrated PLUS Movements of SQUARE DANCING. Kr. 25 pr. stk. + porto 6,50. Rabat ved 10 stk.

Callerlab links.

CALLERLAB Directions 1/2009
- Callerlabs kvartårlige nyheder
CALLERLAB Callerschools 2009
Procedures for Callers Schools
Winning Ways
- - masser af ideer til
til nytænkning, i forbindelse med at få flere nye
dansere
Reduce Dropouts
- - et japansk forsøg på at reducere antallet
antallet af nye dansere der
forlader squaredansen.

