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Hej på Dej!

En hel del vatten har hunnit rinna under Helsinggårds bro sedan årsmötet den 2.3. Men så här gick det
alltså:
Mångårige ordförande Hans Wikholm överrumplade t.o.m. styrelsen och avsade sig
återval. Hedersordförande Erik Söderling framförde föreningens varma tack för allt han
gjort och vid mötets slut utbringades ett fyrfaldigt hurrarop.
Mötet lyckades med att övertala Mona Lanaéus att fatta ordförandeklubban i Hasses ställe.
Kaj W ikholm invald es so m ny, fö r övrigt fo rtsätte r “de g amla ”: Jan -Erik H eland er vice ordfö rand e, Bö rje
Sällström kassör, Viveka Kaurovirta sekreterare, Christer Tarvonen, Heikki Leinonen, Tom Lindroos,
Rain er Rö nnh olm, M aija Lin dho lm, Ja n-Ro bert L indro os oc h Bo Burm eister.
Konta kta gä rna Mo na, tel. 87 32 02 8 me d frågo r och idé er!
Plock u r kom men tarer i revision sberätte lsen: Såv äl den “ga mla” s om d en “nya” s tyrelsen ha r beslutat a tt
Helsinggård i regel ICKE BÖR UTHYR AS till utomstående. Motiveringar som åberopa(de)s är:
- huset är gammalt och tål inte mera så mycket slitage
- huset inrymmer daghem vilket ställer speciella krav på lokalen
- ordningsbekymmer har varit ofta återkommande då lokalen uthyrts.
Detta betyder INTE att inte föreningsmedlemmar kunde få hyra lokalen. Då inkasseras städavgift om 250,- och
förutsätts naturligtvis att tillställningen förlöper lika städat som om m an vore hemma!

Juniorfolkdansarnas ledare Camilla Burmeister har temporärt lämnat Dickursby för Bryssel. Även
om vi trodde att det bara skulle gälla vårterminen ser det ut att gälla även hösten. Och TYVÄRR
ser det väldigt mörkt ut med chanserna att hitta någon ersättare. Så gott som alla i styrelsen har
kämpat värrigare, men Sidu Icke! Så känner du någon som skulle åta sig instruktörskapet för en
kortare (eller längre) period Ring!Ring!
PSST! Om du inte kom ihåg att skaffa föreningens nya bildhistorik under 100-årsfesten så går det bra ännu!
Kontak ta bara k assör B örje, tel. 83 29 40 ! (tänk fast på m orsdag en som närm ar sig....)

Skulle denna skrift mot förmodan nå dej i tid före fredan den 25 a pril och du rå kar va ra en vän a v uteliv
med vidstående korvaktig mat och tillhörande förfriskning, så kom till Helsinggård vid SEX-snåret för då
börjar vi kratta och städa på gårdsplanen.
Gillar Du inte uteliv, men kanske är helt utan program för Valborgsmässo-afton då skall du ringa
Crockie, tel. 833950 så berättar hon mera om Helsingebydens Körs Vappensupé 30.4.

Och ä r Du ba ra vän av da ns då kans ke du bidar tide n fram till 14 och 1 5 juni, för d å blir det ige n Squ are
Dance Festival i Duffens regi. Vill du höra mera om den, ring Hasse eller Kaj tel. 0400-213263.

Ja, ja sist kommer vi till saken. Medlemsavgiften.
Bankgirokort behövs ju inte mera om man betalar via automat. Men kolla att
mottagarens konto blir riktigt: Aktia 405513-54960.
Som förut betalar årsmedlemmar 50,- ( självfallet får man betala lite extra om man
tycker man vill understöda föreningen)
Däremot gäller ny summa för den som Nu vill bli ständig medlem: det kostar 400,fr.o.m. i år!

Trev lig vår och s omm ar. Vi ses väl ige n? På H elsingg ård!!
önskar DUFFENS styrelse

