Borås Dansförening - Nyhetsbrev Februari 2021
Det sista som lämnar oss är dansen… och hoppet!
Vi hoppades in i det längsta, men vi är ledsna att behöva meddela att vi inte kommer ha några
kursstarter under februari. Det innebär inte att vi slutar kämpa. Vi ser fortsatt över möjligheter för
hur vi kan få till roliga och peppande aktiviteter under våren. Mer info kommer kontinuerligt att
dyka upp, så håll utkik.
För er som bara hann gå halva kurser i höstas har vi valt att låta den resterande kursavgiften stå
kvar som ett tillgodo – för visst ses vi igen? Har ni frågor eller funderingar kring detta så kan ni
maila oss på info@bdf.nu (Ni behöver inte göra något själva, när ni anmäler er till nästa kurs så
kommer anmälningssystmet att hantera tillgodo beloppet som en del av betalningen)
Styrelsen har under senaste tiden arbetat aktivt med att leta & söka bidrag för att hjälpa föreningen
att fortsätta hålla näsan över vattenytan. Har ni tips, idéer eller känner att ni kan hjälpa till så får ni
gärna hojta till (maila info@bdf.nu eller kontakta någon i syrelsen)
Den 2’e mars kl18:00 så kommer vi att köra föreningens Årsmöte digitalt. Föreningen söker en
ledamot med intresse för ekonomi (ekonomiansvarig/kassör) till kommande styrelse. Vid intresse
maila info@bdf.nu

Det kommer en tid efter den här tiden!
Vi är ju ingenting utan er fantastiska medlemmar och vi håller i och håller ut tillsammans.
Nu efterfrågar vi era minnen kopplade till föreningen – vi söker bilder, filmer eller texter att dela på
våra olika kanaler (Hemsida, Facebook, Instagram). Vill ni inte att de ska delas på nätet? Skriv en
kommentar så använder vi de endast i klubblokalen. Maila till info@bdf.nu ange ”Minnen” i
ämnesfältet. OBS! Har ni filmer skicka ej med dessa i mailet utan skriv ”Film att dela” i mailet och
lägg med era kontaktuppgifter så hör vi av oss hur ni kan skicka dessa.
Även om våra kurser inte startat upp än går det självklart fortfarande att ansöka medlemskap i
föreningen. Har ni någon i er närhet som också vill stötta oss finns även möjlighet att bli
stödmedlem. Känner ni för att göra något lite extra går det också att skänka ett valfritt bidrag till
föreningen. Oavsett vad ni väljer, så är ert stöd guld värt och vi är otroligt tacksamma för det.
Gå in på www.borasdansforening.se ”Info & anmälan kurser & träning” för att läsa mer.
Ge bort ett presentkort! Vad hade inte varit bättre än att muntra upp någon ni känner med
vissheten om att de ska få dansa så snart det bara är möjligt? Ni hittar dem på
www.borasdansforening.se ”Info & anmälan kurser & träning”.

Fortsätt dansa hemma i vardagsrummet och ta hand om er!
Håll ut – så ses vi snart igen.
Med vänliga hälsningar

Styrelsen Borås Dansförening

