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  NYTTIGE  DATOER  OG  TIDER 

9. december Juleafslutning: Træet pyntes 

   B&U-holdet giver en lille opvisning 

   Vi danser om juletræ og børnene får godteposer 

   Spisning af medbragt indkøbt mad 

   Tak for i år 

17.00-17.30 

17.30 

17.45-18.15 

18.30 

21.30 

6. jan. 2010 Dansen begynder igen 17.00 / 19.00 

10. januar Regionens dansearr. i Anlægspavillonen (John G.) 10.00-16.00 

20. januar Generalforsamling 19.45 

23. januar Medlemsmøde for alle i Region Sjælland: Haslev 17.00-23.15 

30. januar Spisning af medbragt, indkøbt mad 

Dilettantforestilling, kaffebord og legestue 

17.30 

19.00-23.15 

31. januar Dilettantforestilling og kaffebord 14.00-17.00 

17. februar Vinterferie – ingen dans  

1., 8., 15., 22. 

og 31. marts 

B&U-holdet – samt tidligere dansere - træner til 

B&U-stævnet 

 

31. marts Sæsonafslutning  

8. maj B&U-stævne på Dagmarskolen, Torvet og Outlet-

centret 

9-16; 17-21 

21-23. maj Bustur til Skövde  

17., 22. og 

29. juni 

Roskilde, Vordingborg og Slagelse: 

Fællestræninger til Landsstævnet. 

19-22 

26-31.. juli Landsstævne i Maribo  
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IND UNDER JUL  

 

 Det var med en vis spænding, vi så frem til denne sæson, hvor vi 

vidste, at flere dansere på Aftenholdet måtte holde op af helbreds-

mæssige grunde – og hvor vi også var i tvivl om fremmødet på 

B&U-holdet. Heldigvis har vi haft tilgang af både nye og tidligere 

dansere til Aftenholdet, mens vi stadig håber, at stævnet til maj kan 

være med til at (gen)skabe interessen for at danse på B&U-holdet. 

 Vi er meget glade for den gode stemning, der er på begge hold, 

og vil derfor benytte lejligheden til at sige tak til alle danserne, 

instruktøren, spillemændene og hjælperne. På gensyn den 6. januar. 

 I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår. 

     Bestyrelsen
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JULEAFSLUTNING onsdag den 9.12.2009 
 Vi mødes kl. 17 og pynter juletræet – tag gerne noget julepynt med, da 

noget af det gamle trænger til udskiftning. 
 Kl. 17.30-17.40 giver B&U-holdet en lille opvisning, hvorefter alle 

danser med om juletræet. Når julen er danset ind i hele Anlægspavillonen 

får børnene godteposer. 
 Kl. ca. 18.15 går vi til bords med medbragt, indkøbt mad, hvorefter vi 

danser. Tag en lille gave med som gevinst ved det amerikanske lotteri. 

Foreningen giver en kop kaffe/the med småkage. Kl. 21.30 siger vi tak for i 
år og på gensyn den 6. januar 2010. 

 

 

GENERALFORSAMLING onsdag den 20.01.2010 19.45 
 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Anlægspavillonen. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning for 2009 fremlægges til godkendelse 

3. Det reviderede regnskab for 2009 fremlægges til godkendelse 

4. Indkomne forslag 
5. Valg i henhold til de gældende love: 

For en periode på 2 år vælges: 

a. 2 bestyrelsesmedlemmer 

b. 1 revisor udenfor bestyrelsen 
For en periode på 1 år vælges: 

c. 2 bestyrelsessuppleanter 

d. 1 revisorsuppleant 
e. 1 fanebærer og 1 -stedfortræder 

6. Dragtudvalg: 

a. Udvalgets beretning for 2009 fremlægges til godkendelse 

b. Dragtfondens reviderede regnskab for 2009 fremlægges til 
godkendelse 

c. Indkomne forslag 

d. Valg for 2 år af Kasserer for dragtfonden, samt op mod 2 medl. 
7. Eventuelt 

 

 Forslag vedr. pkt. 4 og 6c skal være formanden i hænde mindst 3 dage 
før generalforsamlingen, lovforslag dog mindst 3 uger før. 

 Foreningen giver en øl/vand og kaffe/the denne aften. 

 

 

DILETTANT forestilling den 30. og 31.01.2009 

 Dilettantskuespillerne er i fuld gang med at indøve spillet ”En 

pensionær kommer til byen”, som instrueres af John Schou.  
 Stykket foregår på en kro, hvor en fremmed indlogerer sig og sætter 

gang i forskellige sager, der skaber forviklinger hos de lokale beboere. 

 Glæd jer til at se stykket, som allerede nu morer dilettanterne meget. 
 Lørdag den 30.01 kl. 17.30 kan der spises medbragt, indkøbt mad. 

 

B&U-STÆVNE den 8.5.2010 
 Planlægningen skrider frem, der er udsendt indbydelser, og i februar 

sælges der skrabelodder. Følg med på REFs hjemmeside. 

 Der er jo ikke så mange på vort B&U-hold i år, så tidligere dansere vil 

blive indbudt til at træne med de 5 onsdage i marts måned, hvilket koster 
100 kr. incl. stævnemærke – mens selve stævnemærket koster 40 kr. for 

foreningens medlemmer, herunder voksne deltagere i stævnet. 

 Om formiddagen er der opvisning på Torvet Nord (ud for Nordea), 
hvorfra vi i procession med faner marcherer til opvisning på Premier Outlet 

Center. I tilfælde af regnvejr foregår opvisningerne i Festsalen på 

Dagmarskolen. 
 Efter spisning af den medbragte frokost er der samtidigt legestuer i 2 

sale på Dagmarskolen. 

 Madmester Kirsten med hjælpere står for anretning og salg af 

drikkevarer, sund slik/frugt, kaffe, the og i givet fald aftensmad. 
 Ved nok tilmeldte arrangeres der ungdomslegestue kl. 17-21. 

 REF opfordrer alle til at bakke op om arrangementet. 

 

PINSETUR TIL SKÖVDE den 21-23.05.2010 

 På vegne af foreningen (og Midtsjællands Spillemandslaug) har 

bestyrelsen taget imod indbydelsen til at besøge vor venskabsforening i 

pinsen. 
 Turen er endnu ikke lagt til rette, men de foregående gange har vi kørt 

fra Ringsted fredag kl. 9 og kommet hjem søndag kl. ca. 22. 

 Sæt derfor kryds i kalenderen til endnu en dejlig tur til Skövde. 
 

LANDSSTÆVNE i Maribo den 26-31.07.2010 

 Planlægningen er i fuld gang, og det tegner til at blive et rigtig godt 
landsstævne med fine indkvarterings- og danseforhold, gode udflugter, 

diverse kurser - og en hel dag på Frilandsmuseet i Maribo. 

 Se meget mere på http://www.maribo2010.dk/ 

 Karen har lovet at øve opvisningsdansene, mens fællestræningerne 
foregår den 17., 22. og 29. juni. Region Sjælland skal give opvisning den 

26.07 lige før åbning af stævnet, og senere samme aften afholde legestuer. 

http://www.maribo2010.dk/

