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Beretning for sæson 2004-2005  
 

I starten af maj måned 2004 mødtes en flok glade dansere – med det formål at etablere en ny 

forening. ”Vores forening skal stiftes den 14. maj 2004, for vi vil fejre sølvbryllup sammen med det 

kommende danske kongepar!!” – lød visionen. – Sådan kommer det ikke helt til at gå, men 

alligevel: 

 

Foreningen HHUUMMØØRRDDAANNSSEERRNNEE  VVEEJJLLEE blev en realitet ved en stiftende generalforsamling den 

22. juni 2004. 

 

Foreningens første sæsonprogram blev gjort klar til udsendelse, og der blev indrykket annoncer 

forud for sæsonstart. Og så var vi spændte …… ville der komme dansere til vores udbudte hold? 

 

Første sæson er blevet gennemført med 4 hold: 2 hold for begyndere, 1 hold for let-øvede og 1 hold 

for øvede dansere. Alt i alt har vi haft 91 betalende medlemmer i den første sæson, hvilket vi er 

meget tilfredse med.  

 

Alle hold danser med 14 dages interval, og det er vort indtryk, at det passer de fleste godt nok, selv 

om man kan nå at glemme en del variationer og teknik i løbet af 2 uger. Intervallet er også bestemt 

af, at vi kun har én aften om ugen og indtil videre kun 2 faste instruktører. 

 

Foreningen har også 2 hjælpeinstruktører, som i sæsonens løb har været på kursus. Vi vil gerne 

have flere instruktører i gang – og håber, at der blandt foreningens medlemmer er nogle, som har 

lyst til at gå i gang. Foreningen vil gerne hjælpe med kurser, materiale og vejledning. 

 

Indtil videre benytter vi os af lånte musikanlæg, dels et privat anlæg og dels et anlæg tilhørende 

amtsudvalget for dans og musik. Bestyrelsen har et ønske om at kunne anskaffe et eget anlæg til 

foreningen, og har indhentet tilbud. Da anskaffelsessummen er lidt stor i forhold til foreningens 

økonomi, er vi i gang med at søge tilskud – og håber, at musikanlægget kan være indkøb til næste 

sæsons start. 

 

Foreningens medlemmer deltog meget aktivt i det nytårsbal, som amtsudvalget afholdt den 15. 

januar 2005. Vi var det største foreningshold, der deltog – med over 25 deltagere. Det var flot – og 

vi opfatter det som et tegn på, at vore medlemmer gerne vil ud og bruge dansen aktivt i forbindelse 

med baller, stævner m.v. 

 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde i forbindelse med opstart af foreningen og 

dens første sæson. Det har været rigtig godt og spændende at arbejde sammen med jer. Ligeledes vil 

jeg gerne sige tak til vore 2 hjælpeinstruktører – jeg håber I fortsætter i næste sæson; vi har planer 

med jer! Og til foreningens revisor og revisorsuppleant – tak for samarbejdet. 

 

Og sidst, men ikke mindst: TAK til alle vore medlemmer/dansere for jeres gode humør og 

danseglæde. Vi glæder os til at se jer igen til næste sæson, med start i september 2005.02.12 

 

24. juni 2015 

Ingeborg Uldahl 


