Formandens beretning for 2013.
2013 har været et stille år i Argonaftes. Vi ligger stadig på et pænt medlemstal.
Af danse arrangementer har der ikke været nogle og af arrangementer for
medlemmer startede vi med i februar at holde generalforsamling med efterfølgende
bankospil med flotte præmier.
D. 15 februar havde Vasilis arrangeret en fest på Vanak, den tidligere Dionysos, med
musik og buffet. Det blev en hyggelig fest, med nogle start vanskelligheder for
restauranten.
D. 17 marts stillede Vasilis op på at holde en dansetrænings eftermiddag som var
gratis for medlemmer. Der var mange gamle som nye dansere og tidligere elever hos
Vasilis. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag som sluttede med cafe’ besøg.
D. 7 april havde vi en rundvisning på Christania, hvor vi først fik et foredrag i
Christianias historie. Bagefter var der rundvisning på hele området. Vi så alle de
spændende områder, farverige huse og fik fortalt spændende og sjove historier, selv
i pusherstreet var der nogle der blev introduceret til sagerne der.
Vi sluttede af i deres cafe og gjorde status over dagen som havde været meget
interresant.
Vi har ikke afholdt nogle arrangementer i efteråret, da vi af erfaring ved at der
ikke er så stor deltagelse på denne tid af året og fordi dansesæsonen ikke er startet
op.
Efter en rundspørge sidst på året om evt. interesse for nogle arrangementer har vi
planlagt 2 gratis rundvisninger i foråret. 1 til ”den sorte diamant” og 1 i Cisternerne i
Søndermarken, hvor vi også skal hygge med lidt picnic i det grønne.
Vi kan meddele at der i 2013 er kommet en ny græsk ambassadør og Vasilis har
været inde og hilse på ham. Det var et meget positivt møde og de er meget
interesseret i vores forening og vil meget gerne have information om vores
arrangementer og lign.
Vores hjemmeside kører også som tidligere og Jørgi gør et stort stykke arbejde
som vi gerne vil takke for. Lige nu ligger der et link til at lære mange forskellige
danse og deres trin.
Vores facebook side kører også fint og der er kommet mange interresserede på
dens venneliste. Der kommer løbende informationer om fester, arrangementer,
dansekurser og andre spændende ting.
Til slut vil jeg gerne takke jer medlemmer for altid positiv deltagelse ved vores
arrangementer. Uden jer kunne vi jo ikke gennemføre foreningsarbejdet.
Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for jeres altid positive engagement og for det
store stykke arbejde I lægger i bestyrelsesarbejdet.

Det er jo desværre med tristhed over at vi må sige farvel til Janne i bestyrelsen, vi
har været meget glade for dit arbejde og det store stykke arbejde du har lagt i
sekretær jobbet og især i det nye foreningsblad. Vi vil alle komme til at savne dig og
ønsker dig alt godt fremover.
Vi skal nok prøve at videreføre arbejdet i samme ånd.
Så tak for et godt 2013 og vi ser alle frem mod det der kommer til at ske i det næste
år.

