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Beretning for sæsonen 2017-2018

Foreningens 14. sæson er ved at være slut

Vi har i år været 93 medlemmer inkl. bestyrelse og instruktører, altså 84 betalende medlemmer 
fordelt på 3 hold. Enkelte er holdt undervejs af forskellige årsager, bl.a. sygdom, arbejde, ferie i 
et par måneder.

Keld, Ingrid og Herdis har haft et godt tag på hold 1, begyndere. Der har været noget at se til og 
efter jul er der kommet flere til. Aldersfordelingen har været meget bred, og det er dejligt som 
instruktører at opleve, at man kan hygge sig på tværs af aldre og tage danseudfordringen op 
med så stor energi 

En aften holdt både Herdis og Ingrid fri, så Keld spurgte, om jeg kunne komme og hjælpe. Det 
ville jeg rigtig gerne og glædede mig til at møde det hold, men det må være rygtes, for der kom 
kun 3 par den aften. Den kan jeg så tænke over.

Per og jeg har haft hold 2, begyndere med lidt erfaring. Jeg må sige, der har været udvist en 
enorm energi og danseglæde. Man bliver glad ved at være sammen med dem. Tak for godt 
samarbejde til Per, det er en fornøjelse.

Keld og jeg har så haft hold 3, let øvede. Det har også været en stor fornøjelse for mig at arbejde 
sammen med Keld, tak for godt samarbejde. Jeg kan sige, at det med at herren fører, det finder 
man rigtig ud af, når man danser med Keld. Det betyder rigtig meget, det er som en drøm. Der er 
blevet arbejdet rigtig godt på holdet med store udfordringer.

Mange spørger mig, hvordan jeg kan holde al den dans ud, Folkedans, Square Dance og 
Humørdans. Der er kun 1 svar. Jeg kommer ud mellem en masse glade og positive folk, så jeg 
kan slet ikke undvære det. Det er utrolig dejligt at komme på alle holdene med så megen energi.

Nogen har prøvet at have en skridttæller på til dans og det må jeg sige tæller rigtig meget, så det 
er en fantastisk god form for motion.

Per og jeg har været på kursus i Århus i efteråret og her i januar, så der er lidt nyt at arbejde 
med de kommende år, spændende.

Vi har også i år haft nogle brudepar til brudevals. De fleste siger, når de kommer, at vi får et 
stort problem, for de kan slet ikke danse, men i løbet af 4-5 kvarter danser de en rimelig god 
brudevals, nogle bedre end andre. Jeg får da nogle gange tilbage melding at det er gået rigtig 
godt til brylluppet, og det er jo dejligt. Jeg ville rigtig gerne sidde som en flue på vægge ved 
brylluppet for at se dem danse.
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Foreningen har i år valgt at være vært ved afslutningen, så det bliver uden beregning for 
deltagerne. Vi synes, at pengene skal komme danserne til gode.

En stor tak til Erik, som styrer vores hjemmeside med hård hånd. 

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 både ris og ros, det er det, vi kan lære af.

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 gerne tage venner og bekendte 
med. Hjælp med at fortælle om Humørdanserne, den bedste reklame er fra mund til mund.

Vejle den 15. marts 2018

Birgit Hansen
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