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Beretning  for sæsonen 2014-2015 

Foreningens 11. er sæson er ved at være slut, selvom jeg synes, den næsten lige er startet. 

Vi har i denne sæson fået rigtig mange nye dansere med. Der var tilmeldt 45 på hold 1, 16 på 2A 

og 14 på 2B, så det er en stigning af medlemmer, dejligt. Enkelte er stoppet af den ene eller 

anden grund. De fleste har begrundet hvorfor, de holdt. Der startede så mange på hold 1, at vi 

spurgte om ikke nogen af dem, som havde gået på hold 1 tidligere, havde lyst til at starte på 

hold 2 i stedet for. Efterhånden har det hele reguleret sig sådan, at folk selv vælger, hvilket hold, 

de danser på, og det fungere fint. Der er kommet nogle få nye par efter jul også. 

Keld har været sygemeldt indtil jul og der fik jeg så stor hjælp af Per, tak for det, Per, det var 

dejligt. Nu er Keld vendt tilbage, også dejligt, og Per danser med, hvor der er brug  for ham. 

Der er et meget stort spring fra hold 1 til hold 2, så måske skulle vi tage op, om der skulle laves 

et hold ind imellem. Dem, som går på hold 2, har efterhånden gået i en del år, og der kommer jo 

derved flere og flere variationer på, og det skal der jo også, for at der skal være noget nyt til 

dem. Hvordan vi fordeler holdene til næste sæson, finder vi ud af til vores fælles bestyrelse og 

instruktør møde her i foråret. 

Vores juleafslutning holdt vi vanen tro mandag og torsdag med dans til julemusik, glögg , 

æbleskiver og hygge i kælderen. 

Brudevals har vi haft lidt af indenfor det sidste år, men ikke vildt meget. I må meget gerne 

fortælles folk, at hvis de skal giftes, kan de lære brudevals hos os. Vi er så heldige, at hvis folk 

skriver Brudevals i Vejle på nettet, er det os, der står øverst. 

Vi har prøvet at lave en analyse. Stor tak til Carsten for hjælpen, det var super fint. Vi kan se, der 

er 25, der har svaret, og det er rigtig dejligt, tak for det. Der er kommet mange forskellige ideer, 

som vi naturligvis snakker igennem til vores fællesmøde. Nogle synes, at vi skulle droppe 

fællesdans/opvarmningsdans, og andre synes, det er super godt. Nogle synes, at man absolut 

ikke skal skifte partner og andre synes, det er rigtig godt. Der skal lige siges, at det faktisk kun er 

på hold 1, det bliver brugt, og det er endda meget lidt. Så I kan se, det er svært at tilgodese alle. 

Der er kommet rigtig mange positive ting med og det er vi naturligvis meget glade for. Nogle har 

nævnt lidt andet musik. I er altid velkommen til at komme med noget musik, der skal prøves. Jeg 

er ikke en ørn på computer til sådan noget, men vil være taknemmelig for, hvis nogen kom med 

noget musik, som skulle prøves af. Der er kommet forslag til annoncering, og vi kan se, hvor de 
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fleste har hørt eller set om Humørdans, dejligt. Vi har virkelig noget at arbejde med nu, så det er 

bare at tage arbejdstøjet på, super. 

Håber, I af og til går ind på vores hjemmeside, som Villy håndtere flot. Tak for det, Villy. 

Per har desuden oprettet en Facebook side, som han styre, og som I meget gerne må melde jer 

til på. Han arbejder på at få en helt lukket gruppe, så det kun er medlemmer, der kan se, hvad 

der skrives. Tak for det, Per. 

Else og Villy har jo desværre meddelt, at de gerne vil stoppe og det kan vi jo slet ikke forstå, de 

gør det jo så godt, og hvad vil de dog så lave, der er bedre. Vi siger en kæmpe tak til dem for den 

store indsats gennem mange år, vi vil savne dem. 

Vi håber naturligvis at se jer alle igen til næste sæson og gerne, at I tager 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 19. marts 2015 

Birgit Hansen 
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