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Beretning for sæsonen 2016-2017

Foreningens 13. sæson er ved at være slut, allerede.

Vi har i år været tilmeldt 75 betalende medlemmer + 9 bestyrelsesmedlemmer og 
instruktører fordelt på 3 hold. Langt det største hold er dog hold 1. Nogle få par er 
stoppet undervejs p.gr. af sygdom. Det er ca. samme antal som sidste år, så det er 
fint.

Ved min indstilling som Humørdansernes Ildsjæl i Spar Nord, blev jeg først udvalgt 
i efteråret. Jeg modtog 10.000 kr., som skulle bruges på Humørdanserne. Det var 
meget flot. Jeg skulle dele nogle kort ud, så danserne kunne komme til en samtale 
i Spar Nord og modtage et gave kort på 5oo kr. til en middag. Jeg har delt kortene 
ud, og jeg har flere, hvis nogen ikke skulle have modtaget. Hvor mange, der har 
været ved Spar Nord, kender jeg ikke. 

Pengene er blevet brugt på en mini computer til mig, og en IPad til Keld + en stor 
Bluetooth højtaler. Nu behøver vi ikke længere sætte de store tunge højtalere op, 
dejligt. Det kom lige på rette tidspunkt, da det gamle anlæg stod af. Keld kendte 
dog en, som kunne reparere det, så nu har vi det i baghånd, hvis andet ikke 
fungerer. En stor tak til Spar Nord.

Ingrid og Keld har haft det store hold 1 med hjælp fra Herdis, og det lyder til at 
være gået rigtig godt med masser af energi og gå på mod.

Per og jeg har haft hold 2, begyndere med lidt erfaring, med ca. 12 par. Danserne 
er rigtig gode og dejlige at arbejde med. Tak til Per for godt samarbejde.

Hold 3, Let øvede, har Lissy og jeg kørt sammen. Der har været 9 par, og de er 
blevet kørt stramt. Nej, vi har kørt en serie i alle 4 danse, og de er kørt hver anden 
uge, 1 for Eng. Vals og Jive og 1 for Quickstep og Cha cha cha. Det har været en 
udfordring både for dansere og instruktører, men jeg tror, at det er ved at sidde 
nogenlunde for os alle. Stor tak til Lissy, hun husker bedre end jeg, og er utrolig 
dejlig at samarbejde med.

Det er utrolig dejligt at komme på alle holdene. Alle er positive og glade, men man 
kan heller ikke både danse og være sure og negative, det passer ikke sammen.

Vi har haft nogle få brudepar, men ikke mange. Hidtil er vi kommet først op, når 
man googlede ”Brudevals i Vejle”, men for nylig prøvede jeg igen, og der var 
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andet, der kom øverst, nemlig en instruktion i at lære det selv på nettet. Måske er 
det derfor, vi ikke har haft så mange på det sidste. Jeg har oplevet et par gange, at 
net-instruktionen dukker op på Facebook, og når det er gratis, er det jo ikke så 
sært, at vi ikke får så mange henvendelser. Det er ellers rigtig hyggeligt at 
undervise i brudevals. Vi er 2 instruktører til 1 par, og de plejer at blive rigtig gode 
på 4-5 kvartér.

En stor tak til Erik, som klarer vore hjemmeside med hård hånd. Husk at tjekke om 
der er arrangementer.

En stor tak til Per, som styrer vores Facebook gruppe. Husk at melde jer ind, hvis I 
ikke allerede er tilmeldt. Kom gerne med indslag.

Husk, vi modtager gerne ris og ros!

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.

Vi håber naturligvis at se jer alle igen til næste sæson, og I må meget gerne tage 
nogle flere med.

Vejle 23. marts 2017

Birgit Hansen


