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Beretning for sæson 2020-2021 

 
Også i år bliver det en lidt anderledes generalforsamling 

end vi plejer, da vi heller ikke havde generalforsamling og 

årafslutning i marts 2021 på grund af nedlukning. 
Vi holdt generalforsamling på vores første danseaften bare 

stående rundt i salen, og så blev der lukket mere eller 
mindre ned igen. 

Vi fik dog lov til at danse i mindre grupper og flyttede til 
Rødkilde gymnasium, hvor der var en stor sal. I starten 

måtte der danses i mindre grupper, og salen var så stor, at 
vi kunne dele den op i 3 grupper  med instruktørerne i 

midten. Hver gruppe havde deres egen indgang.  
Det kørte fint nogle gange, men så blev der også lukket ned 

for det. Nu måtte der så kun være 4 par + 2 instruktører på 
hvert hold, lige meget hvor stor salen var. Vi fik lov at 

bruge spejlsalen noget af aftenen også, så nu skulle der 
bare fordeles. Nogen stoppede, da de var bange for Corona  

( helt forståeligt), men dem der blev, fik vi til at gå op efter 
et større puslespil. Hvert hold på 4 par fik hver 50 min., så 

ud og næste hold ind. Danserne fik mindre tid, men måske 
mere koncentreret, men instruktørerne fik mere tid. 

Marianne og Per havde begynderholdet og de flyttede til 
Balle forsamlingshus, hvor Marianne og Per bor lige ved 

siden af. Der var vist kun 5 par på holdet og jeg tror, de 
havde det hyggeligt derude. 

Hold 2 og 3 blev lidt blandet for at få det til at gå op også 
efter hvornår folk kunne komme. 

Vi fik lov at køre hen til jul, men så blev der lukket helt ned 
igen. 

Jeg tror, dem der fik danses, var meget glade for det selvom 
det blev på en noget anderledes måde. 

Lige helt hvor mange der var tilmeldt i denne korte sæson 
er lidt svært at se, men ca 12 par på hold 3, 11 par på hold 

2 og 5 par på hold 1 
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Pengepassen var ved at være tom, men så så Ingrid i 

Ugeavisen at foreninger kunne søge om at samle skrald en 
dag og tjene 3000 kr til foreningen. Vi fik lov at være med 

og den 6. maj var vi 13-14 stykker ude at samle skrald. Vi 
fik tildelt et område, hvor vi så gik sammen 2 og 2 og 

samlede en masse ind, der var meget. Vi startede med en 
kop kaffe ved McDonalds som åbenbart var sponcer for det 

og så gik det løs. Vi regnede med ca 3 timer, men vi 
startede kl 10 med kaffen og samledes igen til vores 

medbragte frokost ca 15.30, så det tog lige lidt længere tid 
end forventet. Det er dog utroligt, hvad folk bare smider. 

 
Denne sæon håber vi så på kommer til at køre lidt mere 

normalt. 
 

Alle 3 kold er startet op med 11 – 13 par på hvert hold. 
 

Der har af gode grunde ikke rigtig været nogen Brudevals, 
men mon ikke det kommer igen nu. 

 
En stor tak til Erik for at styre vores hjemmeside. Gå ind 

på den en gang i mellem og se, om der sker noget nyt : 
www.humoerdansernevejle.dk 

 
En stor tak til Per, som styre vores Facebook gruppe. Det 

er en lukket gruppe. Kom gerne med indslag. 
 

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. 
 

http://www.humoerdansernevejle.dk/
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Det er dejligt at se så mange dansere i denne sæson igen. 

Der er stadig plads til flere. 
Vi mangler instruktører og hjælpeinstruktører, så, hvis 

nogen har lyst er I meget velkommen. 
 

Vejle den 14. oktober 2021 
 

Birgit Hansen 
 

 
 


