Nyhedsbrev nr. 1 - 2022
Kære callerkolleger
Vi håber at alle er kommet godt ind i det nye år.
I takt med corona-restriktionerne bliver hævet ser det ud til at der er kommet gang
i danseaktiviteterne igen. Nedlukningen har været meget hård ved foreningslivet
generelt i hele Danmark - og der er squaredansen bestemt ikke gået fri. Her er det
så vi skal holde fokus og ikke tale aktiviteten ned. Det gøres bedst ved at møde op
velforberedt og i godt humør. Husk at du er ambassadør for squaredansen.
Ny bankforbindelse
CSD har fået ny bank, og dermed også ny bankkonto:

Reg. nr. 9570

Kt. nr. 13350353

Generalforsamling
Allerede nu har vi fastlagt datoen for generalforsamling. Det bliver fredag den 29.
april. Sted og tidspunkt er endnu ikke endelig på plads, men kommer i indkaldelsen
i løbet af marts måned. Vi håber at se så mange af foreningens medlemmer som
muligt.
Callertræf
En af de ting som medlemmerne efterlyste i forbindelse med forespørgslen efter
jeg blev formand var, at vi kunne samles for at udveksle erfaringer. Noget i stil med
tidligere Callertræf.
Der vil vi forsøge at lave et lille træf i forbindelse med Join Hands dans i marts. Se
indbydelse senere i Newsletter.
Danish Convention 2022 i Ishøj
I lighed med tidligere er CSD’s medlemmer blevet tilbudt at calle i forbindelse med
Convention.
Det sker i tidsrummet fredag den 10. juni fra kl. 16 - 18.
Vi har 2 haller og forestiller os den ene hal med Basic & Plus, mens den anden hal
blive med A1 & A2. Det giver plads til max 8 callere a ½ time.
>>>

Som tak for deltagelse er der gratis danseafgift samt en lille gave.
Skynd jer at tilmelde jer med oplysning om hvilke niveauer i ønsker at calle. Det er
efter først-til-mølle princippet.
Tilmeld her: president@csd-denmark.dk.
Nyt fra Callerlab
Så er der kommet opdaterede lister og definitioner på Basic, Plus og Challenge. Definitioner og lister til Advanced lader vente på sig, selvom der kom en ændring på
Box Counter Rotate pr. 30. november. Vi har rykket Callerlab på opdateringer, men
de er endnu ikke kommet.
Læs om ændringen ved at logge ind på csd’s hjemmeside og gå ind under:

For medlemmer > Info fra Callerlab.
Nyhed - Pladebørs
Gennem tiden har CSD fået overdraget nogle squaredance plader, fra kolleger som
af forskellige grunde har lagt callingen på hylden. Det er plader som er købt og betalt, og nu bare ligger ubrugte hen. Derfor har vi valgt at give dem nyt liv, ved at
sende dem ud til de af vore medlemmer som måtte have lyst til at bruge dem. Det
kommer til at ske på vores hjemmeside i medlemsområdet.
I øjeblikket er vi i gang med den praktiske del af planen, men det kan I høre meget
mere om, både i forbindelse med Callertræf i marts og generalforsamling i april.

Vi forventer at have Pladebørsen klar til generalforsamlingen.
Hjemmeside
Log ind på www.csd-denmark.dk og vælg For medlemmer
•

Find referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger under Dokumenter.

•

Find Callerlab nyheder og Directions under Info fra Callerlab.

•

Klik på Min profil for at opdatere dine stamoplysninger. Måske er det tiden for
et nyt profilbillede som kan sendes til undertegnede.

•

Efter planen bliver Pladebørsen også en del af medlemsområdet.
Med venlig hilsen
Mads Nielsen, formand

- CSD er medlem af SquareDanceDanmark og Callerlab

afholdes på
Horsens Byskole
Kildegade 25, 8700 Horsens
Den 13. marts kl. 10.
Program:
Kl. 10:
Vi mødes kl. 10 og får et rundstykke og en kop kaffe. Der vil vi dele idéer og erfaringer med hinanden. Det bliver så hyggeligt at se jer igen og
høre hvad I har gang i. Prisen inkluderer 1 øl eller vand samt en sandwich til frokost.
Kl. 13:
Dans samme sted med
Einar Sølvsten og Hans Jørgen Bugge.
Se flyer

Pris for træffet er 75 kr.
Danseafgift afregnes direkte med Join Hands
Vi håber at se mange af vore callerkolleger
Af hensyn til forplejning tilmeldes på president@csd-denmark.dk
senest 12. marts
Bestyrelsen

