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Årsberetning for sæsonen 2018-2019 

Foreningens 15. sæson er ved at være slut, jeg synes lige, den er startet.

Der har i år været tilmeldt 18 par på hold 1, 15 par på hold 2 og 16 par på hold 3, så det er nogle 
pæne store hold, vi har haft i gang. Det vil sige 98 medlemmer, hvoraf de 88 er betalende og 10 
bestyrelse og instruktører. Enkelte par er stoppet på grund af sygdom og arbejde. Ja det arbejde 
tager alt for meget af ens fritid.

Ingrid og Keld har haft begynderholdet og der har været godt gang i dem. Det har været nogle 
rigtig dygtige begyndere i år.

Begyndere med lidt erfaring har Jakob og Herdis haft. Da det var nye instruktører begge 2, har 
jeg været der til at støtte dem lidt, men jeg har holdt mig i baggrunden, så det er dem, der har 
undervist og jeg har hjulpet danserne. Det har kørt rigtig fint og det er jo dejligt med nogle unge 
instruktører, dem er vi rigtig glade for og holder godt fast i.

Let øvede hold har jeg haft sammen med Keld og Per. Det har været fint. Jeg kunne stå midt på 
gulvet og der kom en herre fra begge sider, eller også kom der ikke nogen. Nej, jeg synes, det 
har fungeret fint. Der er blevet arbejdet super godt. Nogen synes måske, der har været for store 
udfordringer ind imellem, men der skal jo også være noget til dem, som har gået i mange år. 
Man har altid lov til at sige, at man vil blive ved en variation til man kan den rigtig godt og ikke 
gå videre med en ny. Der har været rigtig mange på holdet, og det har udfordret med at tage 
hensyn til hinanden, men det har gået fint, det er jo også en læring.

Keld og Ingrid har haft BUGG på alle 3 hold. Nogle synes, det er en dejlig dans, for den kan 
bruges alle steder og til rigtig meget musik. Andre har slet ikke lyst til det, men så kan man jo 
bare lade være, det er helt frivilligt.

Instruktørerne har hjulpet hinanden på kryds og tværs, der er et godt samarbejde. Selv jeg har 
tilladt mig at holde et par friaftner i denne sæson, og det har Per og Keld klaret, vist nok med lidt 
hjælp fra Lissy.

Herdis, Jakob, Per og jeg har været på kursus et par gange. Det tror jeg nok, både hold 2 og 3 har 
mærket. Det skal jo prøves af med det samme.

Bestyrelsen er meget opmærksom   på, at vi på ret kort sigt vil få brug for flere nye 
instruktører/hjælpeinstruktører, og håber, at der mellem danserne er nogen, der kunne tænke 
sig at prøve lyst og kræfter med dette. Man får naturligvis kurser betalt.
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Det er utrolig dejligt at komme på alle 3 hold. Folk er meget positive og glade. Nogle variationer 
har voldt lidt problemer, men problemer er jo til for at løses og det er der blevet gjort uden sure 
miner. Musik, dans og sure miner passer heller ikke sammen.

Der har været lidt Brudevals, men ikke så mange. Det kommer sådan lidt i perioder.

Da økonomien i foreningen ser ret godt ud, har vi besluttet at juleafslutning og sæsonafslutning 
er gratis for alle. Hvis der bliver ændret på det, skal I nok høre om det.

En stor tak til Erik, som klarer vores hjemmeside med hård hånd. Gå ind på den en gang i mellem 
og se, om der sker noget nyt. www.humoerdansernevejle.dk

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

Husk, vi modtager gerne både 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 til næste sæson, og I må gerne tage flere med. Det første helt 
nye par har allerede meldt sig til næste sæson.

Vejle 21. marts 2019

Birgit Hansen
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