Nyhedsbrev nr. 3 - 2021
Kære callerkolleger
Så nærmer vi os et nyt år.
Der var engang hvor det altid var med glæde, men i vore tider, hvor Corona igen
viser sit grimme ansigt frem er det med en urolig fornemmelse i kroppen. Vi kan
dog blot prøve at passe på os selv og hinanden, og desuden håbe på det bedste.
Tilbage til det positive.
Vi har siden sidst haft 5 nye calleraspiranter på kursus hos Carsten Nielsen. Det var
et meget positivt kursus, og 4 af kursisterne er stadig meget positive for at gå videre. Den femte har desværre meldt fra af personlige årsager. Forhåbentlig bliver det
kun midlertidigt, og vi ser vedkommende igen på et senere tidspunkt.
Finn har lovet at tage hånd om en af deltagerne som kommer fra Sjælland. Undertegnede prøver at lave nogle callertræninger for de 3 jyder efter jul.
Danish Convention 2022
Da DC 2021 i Ishøj blev aflyst pga. Corona har Ocean City og Sydkysten takket ja til
at forsøge igen i 2022. Det finder sted fra fredag den 10. til søndag den 12. juni.
I den forbindelse har CSD fået tildelt 2 timers Trail-end dance om fredagen fra kl.
16 til kl. 18 i 2 haller. Umiddelbart efter nytår sender jeg en indbydelse ud til alle
CSD’s medlemmer med opfordring til at komme på scenen.
For de CSD-caller der siger ja til at calle vil honoraret være fri adgang til convention
+ en lille gave.
Opdatering af definitioner
Efter at der er kommet nye opdateringer på Basic og Plus i august, er de nye Challenge definitioner nu også blevet offentliggjort. Advance som også skulle træde i
kraft 1. december er endnu ikke lagt på Callerlab’s hjemmeside.
De nyeste lister og definitioner er lagt på csd-denmark.dk under Links & Downloads

Ny bankforbindelse
Som det blev besluttet på generalforsamlingen flytter CSD deres indestående fra
Nordea til Danske Bank. Det sker på grund af, at Nordea kræver et gebyr på 1000
kr. om året, hvor Danske Bank nøjes med 300 kr. Det kan naturligvis ændre sig
over tid, men så må vi jo tage det op til overvejelse igen til den tid.
Vi giver besked ud til medlemmerne når overflytningen er på plads.
Nyt fra Callerlab

Nyeste udgave af Direction er lagt ind på hjemmesiden under For medlemmer /

Info fra Callerlab.

Prøv at læse artiklen om SSD. Mon det er noget som vore medlemmer har stiftet
bekendtskab til. I så fald vil undertegnede meget gerne høre nærmere.
Herfra en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Mads Nielsen

Formand

