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ÅRSBERETNING FOR SÆSON 2019-2020 

Ja, det bliver jo så lige en lidt anderledes Generalforsamling, end vi er vant til. 

Disse Corona tider har ændret rigtig meget på hele vores tilværelse, og vil nok gøre 

et godt stykke tid ind i fremtiden. 

Vi starter stille og roligt op med max 15 par på hvert hold. Og vi starter med Cha cha 

cha og Jive, så folk i danser ind i hinanden. Så må vi se, hvordan, det kommer til at 

gå. 

Vi sørger for sprit, så alle kan spritte af. Vi sørger for sprit og engangs håndlæder til 

toilettet, og der bliver luftet godt ud mellem holdene om torsdagen. 

Jeg går nu videre til den oprindelige dagsorden, som var skrevet i marts. 

 

Ja, så er der atter gået en sæson, det går jo rigtig hurtigt. 

Der har ikke været så mange på begynderholdet, men vi har kørt det alligevel, for 

det er lidt farligt at lukke det hold ned. 

Begynder med lidt er erfaring og let øvede har været rigtig godt besøgt, nogle 

gange, har det været svært at komme udenom hinanden, men det er jo også en 

læreproces. 

Keld og Ingrid har klaret begyndere med hård hånd, der har været  8 par tilmeldt. 

Nogen stoppet på grund af sygdom, andre kommet i løbet af sæsonen. Enkelte 

aftner har de været helt nede på 3 par, så er det ikke så sjovt længere, men det har 

gået. 

Begyndere med lidt erfaring har Jakob og Herdis taget sig rigtig pænt af. Der har 

været 14 par tilmeldt, så det har været rigtig fint. Mit indtryk er, at der har været en 

rigtig god stemning på holdet. 

Holdet med Let øvede har jeg haft sammen med Per og Keld. Der har været 17 par 

tilmeldt. 1 par stoppet på grund af sygdom og 1 par stoppet på grund af flytning til 
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Sjælland. Det er dog sjældent, der har været alle på 1 gang, der er afbud for ferie, 

sygdom, børnebørns pasning og meget mere, men det skal der også være plads til. 

Keld og Per er nogle super hjælpere, de står bare på spring for mig. Et afbud fra mig 

en enkelt aften fik vist også Lissy på banen, tak for det Lissy. Else og Villy har også 

lige hjulpet med undervisning i en engelsk vals variation, tak til dem 

Der er blevet arbejdet rigtig godt på alle holdene. Jeg har ikke fået nogen klager. 

Husk, det er dejligt med både Ris og Roser, det er det, vi lærer af. 

Vores fællesdanse er populære hos nogen, men nok ikke for alle, men det høre nu 

med til vores dans. Det bliver så ikke lige her i starten, vi må se senere. 

Ingrid og Keld har haft BUGG nogle gange. Også der er der delte vande, nogen kan 

lide det, andre ikke. 

Herdis, Jakob, Per og jeg har været på kursus, det har I måske kunnet mærke. Det er 

også tilladt for danserne at komme med på kursus, men de skal selv betale. Vi 

mødte da lige 1 par af vores dansere deroppe. Vi vidste ikke de kom og de vidste 

ikke vi kom. 

Vi vil rigtig gerne have nogle med i instruktør timet, så hvis nogen går med et gnist i 

sig, eller kender nogen, der gør, så kom endelig frem. Vi kan meget nemt få brug for 

nye instruktører eller hjælpeinstruktører hvis foreningen skal forsætte. Jo flere vi er 

til at trække på, jo bedre kan vi klare os igennem. 

Vi har haft lidt brudevals. Det kommer lidt i perioder. 

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.  

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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Vi håber naturligvis at se jer alle til næste sæson, og I må gerne tage flere med, især 

på begynderholdet. 

 

Vejle den 26.3.2020 

Birgit Hansen 

 

 


