Julehilsen fra formanden
Om nogle få dage er vi normalt samlede med familie og venner for at fejre hjerternes fest. I år er vi dog
stillet over for store udfordringer og svære valg. Covid19 holder os alle i et voldsomt greb der for mange
kan betyde liv eller død. Uanset om politisk ståsted er vi alle gensidigt forpligtigede til at tage ansvar for
vores adfærd for at beskytte hinanden.
Jeg håber at I alle vil finde en måde at holde Jul på og at det på trods af alle de begrænsninger der er lagt på
os vil finde en eller anden form for glæde sammen med dem i har kære.
Jeg ønsker jer alle en glædelig Jul.
Året der nu går på hæld har været præget af alle de begrænsninger der er blevet lagt på os. Vi har måttet
afstå fra mange aktiviteter og socialt samvær.
Vi har været nødt til at aflyse vores Dancontræf for første gang i mands minde; så vidt jeg ved kun anden
gang i træffets historie. Det var en stor skuffelse for mange, hvis ikke jer alle sammen. Derfor besluttede vi i
bestyrelsen at forsøge at stille et andet arrangement på benene, så vi kunne give jer en god oplevelse oven
på Corona pandemien, som vi troede ville ebbe ud her sidst på året. Desværre tog vi fejl og måtte også
aflyse vores Danconfest.
Jeg vil hermed sige tak til bestyrelsen og hjælperstaben for at have holdt ved og været til rådighed hele året.
Bestyrelsens arbejde med at få en Danconfest op at stå var forgæves, men fortjener også en tak. En helt
speciel tak til Finn Falch for hans arbejde med at forberede Danconfesten, som så desværre måtte aflyses
alligevel.
På nuværende tidspunkt må vi se frem til vores næste Dancontræf, som også vil være vores 50 års
jubilæumstræf. Vi tror på at det bliver gennemført i tillid til at der nu er vacciner godkendt til almen brug og
der er flere på vej. Vores jubilæumstræf vil blive et brag af en fest! Vi vil forsøge at gøre træffet til en
uforglemmelig oplevelse og håber på at I vil møde op alle sammen for at nyde festen og møde gamle venner
igen! Der er lidt over et halvt år til, så I kan godt begynde at glæde jer!
Jeg vil hermed ønske jer alle et godt Nytår!
Med venlig veteranhilsen
Henrik Mortensen
Formand for Dancontræf
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