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Beretning for sæson 2021 – 2022  

 
 

Ja, så er denne sæson slut. Jeg synes, det er gået stærkt. 

Denne sæson har vi da fået lov at køre igennem uden 

nedlukning. 

Vi havde vores sidste generalforsamling den 14. oktober, så 

der er kun gået ½ år. 

  

Det er vores 18.sæson, da foreningen blev stiftet 14. maj 

2004 og blev en realitet ved generalforsamlingen 22. juni 

2004. Vi startede dog i Vejle gymnastikforeneing et par år 

før. 

 

Vi startede 13 par på hold 1, men er sluttet 10 par. Nogle 

har ikke turdet komme efter Nytår p. gr. af Corona. 

Også på hold 2 startede der 13 par og der er også enkelte 

par sprunget fra efter Nytår p. gr. af Corona 

På hold 3 startede 12 par. 1 enkelt par valgte at flytte på 

hold 2 og 4 par har vi ikke set siden Nytår også p.gr. af 

Corona. 

 

Nu vil vi godt snart være færdig med det Corona. 

Nu er det så noget langt farligere folk taler om, men vi har 

da lov at håbe, det snart stopper. 

 

Jeg har haft hold 1 sammen med Else og Keld på skift. Det 

har fungeret fint. Håber da, danserne har været 

nogenlunde tilfreds, men det synes jeg, de har givet udtryk 

for. 

 

Jakob og Herdis har haft hold 2 og har kørt dem med en 

kærlig og fast hånd. Det er nok det hold, der har haft den 

største fremmøde hver gang. 
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Og så hold 3. De har også måtte døjes med mig sammen 

med 4 hjælpere på skift. Hver anden gang, hvor vi danser 

Quickstep og Jive har Keld og Per været mine hjælpere og 

hver anden gang til Engelsk Vals og Cha cha cha har Lissy 

og Susanne hjulpet mig. Det har været lidt af et puslespil, 

men det har vist gået nogenlunde, tror jeg. Det er jo 

danserne og hjælperne, der skal sætte ord på der. 

 

Vi har lige haft 1 enkelt gang brudevals her i marts. Mon 

ikke det kommer i gang nu igen. 

 

Vores juleafslutning kørte vi for hvert hold i år for at vi ikke 

skulle være for mange i kælderen af gangen. Det blev nogle 

hyggelige aftner. 

 

En stor tak til Erik for at styre vores hjemmeside. Gå ind 

på den en gang i mellem og se, om der skulle ske noget 

nyt: www.humoerdansernevejle.dk 

 

En stor tak til Per, som styre vores Facebook gruppe. Det 

er en lukket gruppe. Kom gerne med indslag 

 

En stor tak til danserne, uden jer ingen forening. 

 

En stor tak til instruktører og hjælpeinstruktører, uden jer, 

havde vi ingen hold. 

 

En stortak til bestyrelsen for godt samarbejde – uden jer 

gik det heller ikke. 

 

Det er dejligt at se så mange glade dansere i denne sæson 

igen. 

 

http://www.humoerdansernevejle.dk/
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Der er stadig plads til flere, så fortæl om os og tag 

vennerne med. 

 

Vi mangler instruktører og hjælpeinstruktører, så hvis 

nogen har lyst eller kender nogen, er I meget velkommen 

 

 

Vejle den 24. Marts 2022  

 

Birgit Hansen 

  
 

 


