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Vi starter begynderhold til januar 
Christina Holton starter som instruktør på et begynderhold til januar. Der skal være mindst 15 
dansere på holdet, for at det bliver en realitet. Vi håber, det lykkes! 
 

Teknikhold til februar 
Vi har fået fat i en dygtig teknik-instruktør; Marianne Moritzen. Hun har undervist hos os før, og 
det var virkelig godt! Hun kommer og underviser 5 gange á 1½ time fra februar og frem. Det bli-
ver om torsdagen fra kl. 19.00 til 20.30. Alle oplysninger vil være at finde i aktivitetsmappen og på 
hjemmesiden først i det nye år. Det kommer til at koste 200,- at deltage. Det er rigtig godt at få 
teknik-undervisning, idet det kan være med til at forebygge skader at gøre tingene ”rigtigt”.  
 
Støt klubben økonomisk via Energi Fyn 
Energi Fyn har et nyt tiltag, som hedder FynskSupportEl. Det går ud på, at man kan tegne kon-
trakt på FynskSupportEl og ad den vej støtte klubben med 2 øre/kWh, man bruger. Dette er ikke 
ensbetydende med, at elregningen bliver større – slet ikke, for det er Energi Fyn, der betaler de 2 
øre/kWh til klubben. Du er sponsor, men Energi Fyn betaler! Man kan godt tegne kontrakt, selvom 
man i forvejen er kunde hos Energi Fyn.  
Læs mere på www.energifyn.dk.  
 
Kaffeaftener 
Vi fastholder vores 4 kaffeaftener om året. Vi vil forsøge at komme så mange som muligt fra be-
styrelsen, så I har mulighed for at snakke med os. I er i øvrigt altid velkomne til at tage kontakt til 
os, hvis I skulle have spørgsmål eller opfordringer.  
 
Sommerfest 
Sæt kryds i kalenderen den 16. juni 2012, hvor vi holder sommerfest i Båring Multisal. Husk at 
jeres livsledsagere også er velkomne. Vi håber på at se jer alle! 
 
Aflysninger 
Da vi ikke helt kan undgå aflysninger, er det vigtigt, vi har de rigtige kontaktoplysninger. Husk at 
give besked, hvis I får nyt telefonnummer eller ny mailadresse. Aflysninger vil også være at finde 
på vores hjemmeside www.just-fun.dk 
 
Hjemmesiden 
Husk at kigge på vores hjemmeside. Der står rigtig mange nyttige oplysninger, blandt andet refe-
rater fra bestyrelsesmøderne, dansekalender, kontaktoplysninger og meget mere. Adressen er 
www.just-fun.dk.  
Derudover har Just for Fun sin egen gruppe på facebook, som vi gerne vil invitere jer til at blive 
medlem af.  
 
Generalforsamling 
Vi afholder generalforsamling iht. vedtægterne mandag den 23. januar 2012 kl.18.30 på Gelsted 
skole. Denne efterfølges af 1 times ønskedans for generalforsamlingens deltagere. 
 
 

Vi glæder os til at danse med jer alle igen næste sæson ;) 
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