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Beretning for sæson 2013-2014
Så er vi atter nåe til sæsonafslutningen, tiden flyver bare af sted.
Da vi ikke er så mange i denne sæson, har vi valgt at holde vores afslutninh en almindelig hverdag
uden de store omkostninger til leje af sal. Vi har valgt torsdag, da det var den dag, der er flest dansere,
men vi håber, mandags holdet vil bakke op om det også.
Vi havde vores Wienerbal i Nørup Sognegård med godt 100 dansere og ca. 20 spillemænd/damer.
Vi startede med en velkomstdrink og derefter en rigtig lækker menu fra Dorthe’s mad fra Bredsten. Der
var rigtig meget at vælge imellem, og der var rigeligt. Efter middagen blev bordene skubbet lidt væk,
og så var der lagt op til dans af forskellig slags, såsom Lancier, Engelsk Vals, Quickstep, folkedans
m.m. Det var en dejlig aften med kaffe med kage ind imellem. Der var suppe til natmad til dem, som
havde bestilt.
I år vil der være Wienerbal i Hadsten, som vi samarbejder lidt med, så vi ikke laver det samme år. Jeg
har sendt reklamer ud for det på mail, men jeg har også nogle med her. Giv jer selv den oplevelse, jeg
tror ikke, I vil fortryde det.
I september startede vi op med 4 hold, men måtte ret hurtigt sige stop til TEMA holdet, hvor der kun
var ganske få par på. Vi har så kørt med 2A om mandagen med 10 par, det ene par er dog først startet
efter nytår. Om torsdagen har vi haft 2 hold, Hold 1 med 14 par. Også her er der startet et enkelt par
efter nytår. På hold 2B med 12 par. Enkelte par er stoppet, men har sagt, de kommer igen næste år.
De fleste af de par, som var på TEMA holdet er heldigvis dukket op igen på et andet hold. Desværre
måtte vi jo så sige farvel til Grethe og Jørgen. De har dog væren en enkelt aften og undervist i Tango
og Bugg, hvor det var fælles for alle hold.
Brudevals har der været lidt af, men desværre ikke det helt store, 3-4 par.
Else og Villy har været på kursus, og jeg har været der som kursusleder.
Om torsdagen er vi stadig rigtig glade for at bruge kælderen til vores pauser.
2A nåede at få deres juleafslutning, men 1 og 2B måtte vente med det til efter nytår, da stormen
”Bodil” kom på besøg den dag, vi skulle have det, og vi måtte aflyse. Det var som sædvanligt med
Glögg og æbleskiver og dans til julemusik.
Den 22. – 24. august er der Danselandsstævne i Lemvig. Man kan melde sig som hold eller bare som
enkeltperson. Der vil være en masse opvisninger og workshops alle dage rundt omkring i byen. Det er
ikke lige som det store Landsstævne med mange idrætter, men kun dans af mange forskellige slags.
Man får rig mulighed for at prøve en danseform, som man måske ikke har prøvet før, eller man kan
holde sig til det, man kender i forvejen. Der er dans over alt i Lemvig. Jeg kan kun anbefalde at tage
med.
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Den næste sæson starter i midten af september. Jeg sender mail rundt til alle, der har været tilmeldt i
år.

I år har der været 68 medlemmer. Efter nytår er der kommet 5 nye til. Det er en rimelig stor
tilbagegang. I sæson 9-10 var vi 173, i 10-11 var vi 153, i 11-12 var vi 123 og i 12-13 var vi 82. Vi vil
være meget glade for jeres hjælp til at få nye medlemmer. Har I nogle gode tips og ideer til, hvordan vi
kan få det ud på en god måde, tager vi gerne imod. Vi annoncerer i ugeavisen, vi hænger plakater op,
vi deler foldere ud. I august valgte vi at husstandsomdele i nogle områder, men det gav desværre ikke
noget resultat. Vi lavede nogle små sedler til reklame for Brudevals, som vi delte ud til brudekjolebutikker og blomsterforretninger. Hjemmesiden har hjulpet lidt med Brudevals, for når folk gik ind på
Brudevals i Vejle, var det vores der kom først, super.
Vi håber naturligvis at se jer alle igen, og vis I så tager 1 eler 2 par med hver, så bliver det rigtig godt.
Tak for Villy for arbejdet med hjemmesiden.
Tak til danserne, uden jer havde vi ingen forening.
Tak til instruktører og hjælpeinstruktører, uden jer havde vi ingen hold.
Tak til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde, uden jer gik det heller ikke.
Vejle, de 20. marts 2014
Birgit Hansen
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