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Formanden har ordet:
Så er det igen tid til et par linjer til bladet.
Vi har haft 2 arrangementer og vores generalforsamling siden sidst, og den
forløb som vanligt stille og roligt. Dog var der et forslag til behandling, og
de der var tilstede kender jo resultatet, så dette blad bliver det sidste som
posten skal bringe ud for os.
Leif startede vanen tro i Januar, og han kan stadig trække mange mennesker. Til generalforsamlingen havde Claus skaffet Bibbi & Snif. De var en
rigtig god oplevelse, og gav underholdning for alle pengene, og til det seneste arrangement var der genhør med Mountain Wolves, der senest var her i
2004.
Da dette er det sidste blad i papirform, og I skal til at finde det på vores
hjemmeside, er det vel på sin plads at jeg selv lige har testet hvordan det
virker, da blad nr. 1 allerede er lagt på, og jeg kan kun sige at det fungerer.
Hjemmeside: http://www.country-club-kaktus.dk/Default.aspx
Da der ikke er planlagt flere arrangementer før vi starter op 02.09. vil jeg
slutte med at ønske alle et godt forår og en god sommer.
Vi ses igen d. 02.09.11
Med countryhilsen
John Bach Andersen

Redaktørens
Klumme
Sidste trykte blad !
Ja jeg blev nok lidt overasket over generalforsamlingens beslutning. Personligt kan
jeg godt lide når klub bladene dumper ind i postkassen, fra de forskellige andre foreninger jeg er medlem af. Jeg kan dog også godt se at de forholdsvis mange penge der
går til trykningen, i allerhøjeste grad kan bruges til musik i stedet for, og at det måske
oven i købet er mere ”rigtigt” i forhold til vort formål som ”live” musikklub.
Måske er tidspunktet for et skift til ”elektronik” rigtig. Det sagde generalforsamlingen
i hvert fald. Måske er tiden så også snart moden for helt at droppe blad formatet på
hjemmesiden, og tænke i nye baner med hensyn til indlæg, artikler, tips o.s.v. ?
Lad os se hvordan det kommer til at virke, og send meget gerne forslag og meninger
retur til os i bestyrelsen.
Referat fra generalforsamlingen har det denne gang ikke været muligt at gengive.
Bookningen af vores sædvanlige referent smuttede vist for os, men til gengæld trykker jeg formandens beretning på side 7. Jeg kan tilføje at der i år ikke var kommentarer til hverken regnskab eller beretning. Der var selvfølgelig en smule debat frem og
tilbage inden afstemningen om klubbladet, og så var der et rosende indlæg omkring
organisationen af vore arrangementer, og den gode stemning der altid er hos os. Dejligt at høre, da netop disse ting ligger bestyrelsen meget på sinde.
Jeg hører tit at ”man” ikke kommer, fordi det er ”de gamle
travere” der kommer og spiller. Og så er der også lige dem
der ikke kommer fordi de ikke kender musikkerne !!!
I efteråret er der INGEN der har været i Kaktus før. Det
bliver så spændende at se om vi får fulde huse. Jeg glæder
mig i hvert fald helt vildt, men jeg har jo også selv valgt :-)
råret.
Med ønsket om en skøn sommer
og med venlig hilsen

Claus Bjarndahl

Det sker i
Kaktus Klubben
28 Jan:

Leif Kerstein & Country Band

26 Feb:

Bibi & Sniff

01 Apr:

Mountain Wolves

Sommerpause
02 Sep:

Stegt Flæsk, persillesovs og Fargo

30 Sep:

Peter Smed Andersen & E45

28 Okt:

Muleskinners

03 Dec:

Julemiddag og Little Country Gentlemen

Bord & Billet bestilling hos Johnni Madsen
Tlf. 40 14 97 21 el. 57 83 20 54
Bedst mellem kl. 19:00 og 21:00
Det er ikke nok bare at overføre penge til kontoen

Country Club kaktus
Præsenterer i Lynge forsamlingshus
Fredag d. 02 september 2011
Kl. 20:00 –24:00

Fargo

Fargo, med Jonas Hansen i spidsen, er lige på trapperne med en ny CD.
Bandet har rødder i Præstø, og havde en del TV optræden tilbage i Januar
med støtte sangen ”No Ligth” som blev skrevet til de hjemvendt soldater.
Jonas stemme er fantastisk til Country.
Se mere her: http://promote-it.dk/artister/fargo/
Dørene åbnes kl. 18:30 for spisende gæster. Der spises kl. 19:00

Formandsberetning 2010
Så er der gået endnu et år og det er blevet tid til den årlige generalforsamling.
Vi har haft 8 arrangementer i 2010, hvoraf det ene af dem var caféeftermiddag
en søndag.
Det har været en – synes jeg – god sæson med en blanding af gamle kendinge
og noget nyt på scenen. Vores caféeftermiddag havde desværre ikke så stor
tilslutning, men Ole Lindskov gav alligevel god underholdning for dem der var
kommet for at høre ham fortælle anekdoter og spille musik sammen med bandet.
Little Green fra Sverige – som var nye i Kaktus regi - var også gode. De oplevede desværre at få stjålet en stor del af deres gear da de overnattede på
Kongskilde Friluftsgård - nogen tog ganske enkelt deres trailer.
Vores hjemmeside er også kommet op at stå igen. Der var noget med nogle
programmer der blev lavet om, så alt det var lagt ind tidligere skulle laves på
ny. Et større arbejde som Michael måtte i gang med. Det ser godt ud. Der er
masser af billeder fra vores arrangementer, der er et billede lagt på ud for hvert,
klik på det og der kommer endnu flere frem, der er også en gæstebog som I
gerne må skrive kommentarer i.
Formanden

Birger har udgivet en ny CD
Bestil den her:
http://www.steiwer.dk/

Alan Jackson vil atter ikke til Danmark, men kan opleves i Sverige
og Norge til august !

Country Klubben Kaktus
Præsenterer i Lynge forsamlingshus
Lørdag d. 30 september 2011
Kl. 20:00 –24:00

Peter Smed Andersen
&

E45

Peter udgav tilbage I 2009 sin første CD, og allerede dengang fik jeg lyst til
at præsentere ham i Kaktus. Og med hans nye udgivelser må det være tid.
Peter medbringer sit backing band E 45, og jeg er sikker på vi får en rigtig
god danseaften, og en bred vifte af gode melodier.
Hør ham her: http://www.bandbase.dk/PeterSmedAndersen/
Dørene åbnes kl. 18:30 for spisende gæster. Der spises kl. 19:00

Country Klubben Kaktus
Præsenterer i Lynge forsamlingshus
Lørdag d. 28 oktober 2011
Kl. 20:00 –24:00

Muleskinners

SÅ er der dømt “sjov I gaden” med disse festlige fyre fra det nordjyske.
Glad music og show for alle pengene. Giv en “træsko dans” på gulvet, eller syng
med på alle de kendte og originale sange. Eller gør begge dele. “Bolden” er givet
op !

Dørene åbnes kl. 18:30 for spisende gæster. Der spises kl. 19:00

Nyheder på hjemmesiden !
Kaktus Bladet kan nu fremover læses på hjemmesiden.
Under menuen ”Nyheder” er der at punkt der hedder ”Kaktus blad”
Første gang man kommer ind på denne side vil den se sådan ud hvis man ikke i
forvejen har installeret Microsoft Silverlight" Dette kan man så installere her og
får herefter muligheden for at sidde at bladre i bladet:

Siden vil se sådan ud hvis/når man har installeret Microsoft Silverlight, og her
kan man så trykke og bladre i bladet:

Til dem som ikke vil installere Microsoft Silverlight, kan der klikkes ovre til venstre under Kaktus blad arkiv, her vil bladene ligge som PDF filer som kan læses,
og evt. udprinte de mange sider, så bladet kan læses på "normal" vis.

På hjemmesiden www.country-club-kaktus.dk under menuen "Arrangementer"
ligger der et punkt der hedder "Mailingliste"

Her er der mulighed for at tilmelde sig 2 forskellige lister, således at man kan
holde sig informeret.

Med venlig hilsen
Michael Frederiksen
Webmaster

•

Autoriseret kølefirma

•

Autoriseret Sanyo Forhandler

•

ISO 9001 godkendt

•

Medlem af AKB

•

Branche udviklet servicesystem

•

Service 24/7/365

Undgå ”svedeture” og ”kuldegysninger - få en serviceaftale !

Anders B. Hansen
Statsaut. Køletekniker

Stenstrupvej 2
Tlf. +45 55 44 04 03
anders@abckoleteknik.dk

DK-4189 Sorø
Fax +45 55 44 0402
www.abckoleteknik.dk

Country Club kaktus
Præsenterer i Lynge forsamlingshus
Lørdag d. 03 december 2011
Kl. 20:00–
20:00–24:00

Jule arrangement
Med

Hele vejen fra Hamborg !
De farverige gentlemen fra tyskland mente nok at de kunne være
klubbens lille julegave til vore medlemmer. De spiller ALT og de spiller det GODT.
Festligt, fornøjeligt og kompetent !
Dørene åbnes kl. 18:00 for spisende gæster. Der spises kl. 18:30

Western Camp !!!

Programmet for 2011 findes på:

www.westerncamp.dk

Kaktus Klubben udlejer 2 styk pavilloner.
PAVILLON 4X8 Meter
Kraftig delbar stålstel. Tag af kraftig
polypropylene. Komplet med sidevægge og
bundramme.

Udlejes til medlemmer for en pris af kr. 400,00 pr. stk.
Udlejes til ikke medlemmer for en pris af kr. 600,00 pr. stk.
Skal man have dem stillet op og pillet ned er der en merpris på 400,00 Kr.
Vi stiller kun op på sjælland
Kontakt Johnni på telefon 40149721 eller 57832054

Scandinavian Country Club
Postbox 42
8450 Hammel
snif@tdcadsl.dk

MCMC
Jan Østergård
Nykøbingvej 124, Radsted 4990 Sakskøbing
janoestergaard@mail.dk

CMV
Marjianne Løkke Andersen
Vonsildvej 83
6000 Kolding
marijanne@stofanet.dk
www.cmv-vamdrup.dk

Country & Western Club Skive
Allegade 59
7800 Skive
Formand Erling Fihl Jensen
erlingfihl@sol.dk
www.skive-country.dk

Nordals Country Club
Svend Bock
Uldbjerggade 30
6430 Nordborg
sbock@mail.tele.dk

Ålborg Country Music Club
Stenbjergvej 241
9220 Aalborg Øst
Hollaenderdj@newmail.dk

CCMC
c/o Birgit Søgaard
Postparken 8 B 2. tv
2770 Kastrup
birgitsoegaard@yahoo.dk
www.ccmc.webbyen.dk

Fynske Country Venner
Aase Rasmussen
Thujavej 42
5250 Odense

Crazy Horse
Pia Kjær
Mindegade 14
8700 Horsens
pia.kjaer1@hotmail.com
www.crazyhorse.dk

The Real McCoy
Østergade 26 st
6580 Vamdrup
Ife_marketing@adr.dk

Country TruckStop Danmark
Enslevvej 5
8860 Ulstrup
info@countryfestival.nu

South-West Country Club
Vibetoften 9
Egebæk, 6760 Ribe
formand@swcc.dk

Musik annoncer

Et godt
Jysk
band

Et godt
Traditionelt
Band

Et
Festligt
band

Birger Steiwer
Country musik når det er bedst
Booking Tlf. 40628965
eller bsteiwer@hotmail.com
Se www.steiwer.dk

Huskeliste !!!
Country weekend på Western Camp, Kristihimmelfart
2-4 juni
Se programmet her:
http://www.countryandwestern.dk/?p=268

Ny festival på High Chaparral !

17-19 juni
Se programmet her:
http://www.countrymusicfestival.se/hem/

SCC Festival nr. 26
11-14 august
Se programmet her:

http://www.sccdk.com/joomla/

Velkommen
Til
•

Hatte

•

Støvler

•

Bælter

•

Spænder

•

Trusser

•

Strømpebånd

Texas Square D.J.O.
Danmarks største udvalg i Square Dance og Line
Dance dress, samt Country & Western udstyr.
Vores Åbningstider er som Følger :

•

Skørter

•

Bluser

•

Nederdele

•

Kjoler

•

Smykker

•

Bukser

•

Veste

•

Skjorter

•

Boloer

•

Støvfrakker

•

Tasker

•

Sko

•

Tørklæder

•

Ruskindsvarer

Mandag - Lukket
Tirsdag - 12.30 til 17.30
Onsdag - 12.30 til 17.30
Torsdag - 12.30 til 17.30

02. sept. 2011 er vi hos
KAKTUS
i
Lynge Forsamlingshus
med et stort udvalg og en
masse gode tilbud !

Fredag -

12.30 til 17.30

Lørdag -

09.00 til 12.00

Eller efter aftale på tlf. 57640018 - 21900696

En spændende butik, der altid er et besøg værd.

LANGAGERVEJ 45
FARENDLØSE - 4100 RINGSTED

www.texasdjo.dk

KLUBBEN:
Adresse: Country Klubben Kaktus
Postboks 107, 4180 SORØ
ARRANGEMENTER:
Afholdes om muligt sidste Fredag i hver måned i Lynge Forsamlingshus
Topshøjvej 2, 4180 Sorø Tlf: 57832367
Bord / Billet bestilling på Tlf. 40149721/ 57832054
Bedst mellem kl. 19:00-21:00
Billetter kan købes fra gang til gang derved spares der 25 kr
Billet priser: Medlemmer forud betalt
Medlemmer ved indgang
Ikke Medlemmer forud betalt
Ikke Medlemmer ved indgang

125kr
150kr
150kr
175kr

Der kan forekomme forhøjet billet pris.
================================================================

KONTINGENT:

Enkelt person:
Familie:
Støttemedlem:

1 År = 250 kr.
1 År = 400 kr.
1 År = 125 kr.

GIRONR: 2 50 69 98

Danske Bank: Reg nr.: 0573 Konto nr.: 5360432892.
Email-adresse : kaktus@country-club-kaktus.dk
World Wide Web : http://www.country-club-kaktus.dk
Musik Manager: Claus Bjarndahl
claus.bjarndahl@country-club-kaktus.dk
Bladets indhold må ikke gengives uden kildeangivelse

