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Beretning for sæsonen 2015‐2016
Foreningens 12. sæson er ved at være slut, som tiden dog flyver af sted.
Vi har også i denne sæson fået en hel del nye dansere. På hold 1 tilmeldt 42, på hold 2 tilmeldt 26 og hold
3, 20. 2 herre har været gengangere på hold 1 og 2. 1 par meldte fra på hold 2 p.gr. af dårlige knæ og 1
par meldte fra på hold 3 p.gr. af rygproblemer. Alt i alt har der været pæn tilslutning, ca 75 betalende, da
bestyrelsesmedlemmer og instruktører er vederlagsfri.
Vi valgte i år at kalde holdene lidt andet. Hold 1 begyndere, hold 2 begyndere med lidt erfaring og hold 3
let øvede. Vi har ingen øvede, vi var lidt bange for, det ville jage folk lidt væk, og jeg skal jo også kunne
følge med.
Ingrid og Keld har haft begyndere med stor energi og begejstring. Jeg gik med som hjælper indtil jul, for
der var rigtig mange, der skulle have noget hjælp. Nu har jeg afløst et par gange og jeg skal love for, de er
kommet rigtig godt med alle sammen. Enten er det nogle rigtig gode elever eller rigtig gode instruktører,
men jeg tror nu, det er en god blanding af begge del. Kun et enkelt par er ikke kommet efter nytår, og det
er flot. Tak for indsatsen til Ingrid og Keld.
Per og jeg har stået for begyndere med lidt erfaring, og det har været dejligt at arbejde sammen med dig,
tak for det , Per. Det har været et skønt hold, der gik til den med fuld energi, skønt. Et enkelt nyt par kom
med efter Nytår og de hænger rigtig godt på, så det var ingen problem.
På let øvede har det så været Lissy og mig, der har forsøgt at lære dem noget nyt. Også en stor tak til
Lissy for godt samarbejde, det har som sædvanlig været dejligt. Der er blevet set mange DVDer for at
finde nogle nye variationer. Nogle gange har danserne set ud, som om, det lærer vi aldrig, men vupti, så
er den der bare. Nogle enormt gode, modtagelige elever, pragtfuldt.
På alle holdene har det været rigtig dejligt at komme. Altid positive og glade mennesker at komme ind til,
så man glæder sig til hver aften. Der er en god stemning i kælderen, når der er pause, det sociale er jo
også en vigtig del.
Vi har haft nogle brudepar inde at få undervisning i Brudevals. Næsten alle siger, at de slet ikke kan
danse, men i løbet af ca 5 kvarter går det rigtig godt for næsten alle. Jeg har endda fået en dvd fra et
bryllup, hvor vi ser de danser. Jeg fik næsten tåre i øjnene, da jeg så den, de gjorde det bare så godt, gik
endda i stå og kom i gang igen. I august var der hele 4 par, så det må jo være en god måned at blive gift i.
Vi håber, I går ind på hjemmesiden og følger med i, hvad der er af arrangementer ind imellem. Vi mangler
nogle billeder derinde, men det må vi se at få gjort noget ved. Hvis I har nogle gode billeder må I gerne
sende dem til Erik, så han kan sætte dem ind. Erik styrer hjemmesiden, så gå til ham, hvis der ellers
mangler noget, men han er nu god til at få sat ind, hvis der kommer noget. Tak til Erik
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Per har jo også lavet en Facebook side for Humørdanserne, og der er plads til mange, så bare meld jer
ind. Det er en lukket gruppe, som man skal være tilmeldt for at kunne se opslagene på.
Jeg har været så heldig at blive udnævnt til Humørdansernes Ildsjæl ved Spar Nord. En af danserne har
indstillet mig, tusind tak for det. Det indebære, at jeg kan søge om penge, som kommer foreningen til
gode. Jeg har lavet en ansøgning om støtte til Ipads til instruktørerne, til at have musik og film med
dansevariationer på. De skulle have møde om det her i marts, så jeg har gået spændt de sidste dage, om
der skulle komme noget fra svar dem inden i dag, men spændingen er desværre ikke indløst endnu.
Husk vi modtager meget gerne både ris og ros, det kan vi lære af.
Vi håber naturligvis at se jer alle igen til næste sæson, og I må gerne tage nogle flere med.
Stor tak til danserne, uden jer ingen forening.
Stor tak til instruktører og hjælpeinstruktører, uden jer havde vi ingen hold.
Stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, uden jer, gik det heller ikke.

Vejle den 17. marts 2016
Birgit Hansen
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