
I nyhedsbrev december 2017 
 

 
 
Kære medlemmer, 
Året 2017 er ved at være slut.  
Vi skriver december og julen er begyndt at tage sin form.  
 
Siden sidste nyhedsbrev i august måned, har vi arbejdet lidt i bestyrelsen J 
det kan i læse om herunder. 

 
 
Aktiviteter i foreningen 
 

Nyt navn og logo 
Ved general forsamlingen den 15. Juni 2017 besluttede vi ved flertal at 
ændre navnet fra Danish Dance Movement Therapy Association til Dance 
ovement Therapy Association, Denmark. Det betød, at vi skulle have ændret 
vores logonavn. Det er nu blevet gjort. Tak til Matilde, der har hjulpet os. 
Resultatet kan ses foroven i dette dokument. 
 
 
Nye medlemmer i 2017 
I løbet af 2017 har vi fået 4 nye medlemmer. 
 
Professionelt medlemskab 
Simona Fioretti. I sidste nyhedsbrev glemte vi at præsentere og 
byde velkommen til Simona. I fleste af jer mødte hende til 
generalforsamlingen. Simona kommer fra Italien, og har arbejdet 
som professionel danse- og bevægelses terapeut i Italien i en år 
række. 
 
Interesse medlemskab 
Elisabetta Paustian – hun er halv dansk / halv italiener. Elisabetta er ved at 
uddanne sig til danse- og bevægelses terapeut i hhv. Italien og Argentina 
efter Maria Fux metoden.  
 



Mie Hørby 
tuderer Dansergia danse- og bevægelses terapi, på andet år.  
 
 
Louise Bjerg - studerer Dansergia danse- og bevægelses terapi, på andet år. 
 
Hjertelig velkommen til jer alle fire. Vi glæder os til at møde jer, og håber det 
allerede bliver på medlemsaftenen. 
 
 
Medlemsaften - 8 februar, kl. 17-21 
Husk at sætte et stort kryds i kalenderen. Det bliver både sjovt, inspirerende 
og socialt. Vi har valgt at kalde medlemsaftenen dansetapet.  
Foreningen byder på et glas vin til nogle sunde og søde snaks.  
 

	
	
Vi er stadig ikke afklaret med lokale. Vi har et par følere ude, men vil lige 
benytte lejligheden til at spørge jer. Er der en af jer, der har et lokale eller 
kender i nogen, der har et lokale, som kan blive stillet til rådighed eller mod 
en lille betaling, så hører vi gerne fra jer. 
 
 



 
Generalforsamling & foredrag 
Generalforsamlingen 2018 vil blive afholdt den 23. Maj kl. 17-21.  
Sæt allerede kryds i kalenderen. Først den formelle del fra kl. 17 til kl. 18 30. 
Herefter et arrangement med oplæg eller andet kl. 19 – 21 
 
Det foregår som vanligt på institut for idræt. Tak til helle for endnu engang at 
lægge lokale til.  
 
Vi vil meget gerne have ideer til oplægsholder. Sygehus Lillebælt, som vi 
tidligere har drøftet, er ikke klar endnu.  

 

Brochure 
I de sidste par år har vi på generalforsamlingen drøftet indhold af tekst til en 
medlemsbrochure. Vi kan fortælle jer, at vi nu aktivt er i gang. Vi har fået 
gode input fra helle og Birgitte - tak for jeres hjælp. Vi håber meget at have 
den klar i første kvartal af 2018.  
 
 
Medlemskab 
Det nye år står for døren. Det betyder et nyt medlems år og betaling af 
kontingent. Vi vil gøre jer opmærksom på, at vi på generalforsamlingen 2017, 
stemte ja med et flertal til, at kontingentet for professionelle blev hævet til 
250 kr. Kontingentet for interesse medlemmer er uændret 200 kr. 
 
Det hjælper os til at få en lidt bedre økonomi, som vi kan bruge til hjælp til jer 
medlemmer på forskellig vis. Blandt andet ønsker vi at blive mere synlige som 
faggruppe også så vi sammen kan stå stærkere.  
Udover dette går kontingentet også til medlemskab af EADMT, hjemmeside, 
host master og diverse events. 
 
Kontingent opkrævning vil blive sendt ud i starten af det nye år.  

 
Face book 
Vi vil meget gerne have jeres forslag til opslag.  
Har i et opslag, i synes er relevant og til glæde for 
medlemmer - og til dem, der er interesserede i at 
følge os, så giv os et praj.  
 
Det er dog vigtigt, at det er bestyrelsen, der styrer 
opslagene for ellers bliver det ikke foreningens 
logo, der er afsender – og det ser mest 
professionelt ud. 



 

 
Til sidst men ikke mindst vil vi ønske jer alle sammen 

 
En kærlig og velsignet jul. 

 

 
 
 

De bedste hilsner fra bestyrelsen 
Mette S, Rikke og Mette Ø 


