Beretning 2016-17
Bestyrelse og GF
Vi har prøvet noget nyt i år i bestyrelsen. Nemlig bestyrelses-orlov. Ret
hurtigt fik vi besked om at Jane havde så meget arbejde at hun følte at
hun burde gå ud af bestyrelsen. Vi valgte i første omgang at give Jane
bestyrelses-orlov, dvs. at hun kunne melde sig hvis hun havde tid. Det har
fungeret fint, mange ting kan klares via mail. Vi ser frem til at den nye
bestyrelse, vi får valgt i dag, kan fungere det næste års tid uden orlovsordninger.
På sidste GF blev vi lidt fanget af underskuddet på regnskabet som gav en
diskussion der til sidst medførte at kontingentet steg uden at vi havde
kalkuleret med det. Derfor fremlægger vi i år et forslag til ændring af
vedtægterne, således at der skal være 2/3 af de fremmødte, der ønsker en
kontingentstigning før det kan vedtages. Mere om dette når vi kommer til
indkomne forslag.
Medlemmer og hold
Alle hold fra sidste år har kørt igen, dog har vi haft en lille
medlemsnedgang, og det er på linedance siden.
På modern siden er vi 23 dansere, 1 mere end sidste år. Vi kører 2 hold om
torsdagen, hvor alle på hold 2 først danser på hold 1.
På Traditionel side har vi haft den største medlemsfremgang i 12 år, hele
12 nye dansere er startet i år, så vi i dag er 36 traditionelle dansere. Om
denne tendens fortsætter ved vi ikke. Vi har haft en sjov sæson og har haft
brug for navneskilte så vi kunne lære hinanden at kende.
På linedance siden har vi ikke haft et begynderhold de sidste mange år.
Der er kommet enkelte nye på de eksisterende hold, men samlet er vi nu
under 100 dansere. De danser til gengæld på flere hold, så det mærkes
ikke i det daglige. Fra næste sæson forsøger vi igen at udbyde et
begynderhold om torsdagen, dog vender vi rundt på rækkefølgen, således
at det nye hold starter kl. 20.10. Så kender I nogen der gerne vil prøve
linedance helt fra bunden, så er det nu, de skal slå til. Og man kan
naturligvis komme og prøve et par gange inden man tilmelder sig.

Instruktører
Hanne og Birthe har undervist sammen om onsdagen. Birthe har haft hold
4 alene. Hanne har undervist torsdagsholdene i linedance.
Jeg imponeres hver gang til linedance over de gode danse, som
instruktørerne har fundet, og tro mig, det kræver meget arbejde hele tiden
at følge med i nye danse.
For instruktørerne er en danser, der smiler, den bedste belønning for deres
forberedelse, og det er det vi 3 instruktører bestræber os på hver gang.
En danser der smiler, og som har det sjovt, kommer igen næste gang. Som
jeg nævnte sidste år, så har DGI lavet en landsundersøgelse, der viste, at
den vigtigste årsag til at dansere kommer til dans, er for at have det sjovt.
Personligt kan jeg lide det ping pong man har mellem dansere og
instruktører. Det giver sociale relationer, som er vigtig.
Vi har 3 dygtige instruktører som tager ud til danse og på kurser for at
finde ny inspiration og hele tiden være up-to-date, og flere gange er det i
udlandet at ny inspiration hentes.
Vi instruktører sætter stor pris på at I hjælper med at stille anlæg op og
rydde væk efter dans. Tak for det.

Medlemspleje og synlighed
Vi har masser af hygge og social samvær og det skal vi holde fast i.
Klubben giver hver dansegren et tilskud ved jule- og sæson-afslutningerne,
så der er lidt ekstra til hygge.
Relationer mellem danserne og klubben går ofte igennem instruktørerne. Vi
i bestyrelsen vil altid gerne høre, hvordan det går, om der er noget vi kan
gøre anderledes.
Hvorfor går du til dans, og hvordan kan vi fastholde dig de næste mange
år. Giv dit bud til bestyrelsen. Skriv til os.
Vi vil gerne lave et socialt arrangement, har dog ikke fundet det rette
endnu.

Aktiviteter
Traditionel
- I samarbejde med Kolding Square Dancers fik vi den amerikanske
caller David Millstone og Reel of Three til at komme en danseaften i
november måned. Arrangementet fik flere fra andre klubber til at
komme. En rigtig god aften, men også sidste gang vi kan gøre dette,
da callerne kommer til Danmark pga Tommerup stævnet, som blev
afholdt for 25. og sidste gang i år.
- Vi afholdt den 4.april en aften hvor alle tidligere dansere var inviteret.
Det var et puslespil at finde mail eller telefonnumre, da mange var
ændrede siden de havde danset hos os. 16 ”gamle” mødte frem og
havde en dejlig aften, og de var endda ude og prøve at danse igen.
De meldte tilbage at det måtte vi gerne gentage.
Nytårsdans
- Linedance nytårsdans blev gennemført i DGI-Huset med næsten 300
dansere. En hel fantastisk aften. For første gang kunne man online
bestille mad fra DGI Huset og det fungerede fint.
- Modern nytårsdans kunne i år byde på calleren Tommy P. Larsen, som
har callet flere gange for os. Vi dansede igen i Gulkrog Centret og
valgte at køre på det lave niveau, hvor flest mulige kan være med. En
dejlig aften hvor alle hyggede sig.

Windmill Square Dance
- Windmill i år vil blive husket for, at vi ud fra forhåndstilmeldingerne
ændrede programmet. Det gav en storm på de sociale medier (FB),
på mailen, masser af sms, og sågar telefon opringninger med gale og
frustrerede dansere.
- Vi havde på koordineringsmøde i oktober vedtaget at alle danse
krævede tilmelding, og dette blev skrevet ud til alle klubber (3
gange), men tilsyneladende får medlemmerne ikke disse mails.
- Man er ikke vant til at tilmelde sig, og det er vejen frem, da vi ikke er
så mange dansere. Der skal være plads til at aflyse, hvis det ser ud til
at give underskud. Rigtig mange skyndte sig så at tilmelde sig. Jeg

har efterfølgende skrevet om det i Highlights, og kan se at flere
klubber nu målbevidst ønsker tilmelding.
- Carsten Nielsen var blevet fyret og blev genansat, det tog han meget
pænt. Dansen forløb godt og alle var glade.

Windmill Line dance:
o Godt 500 dansere deltog i windmill linedance. Der var en god
stemning og glade dansere.
o DGI Huset samarbejde fungerer, men vi skal hele tiden sikre os at
aftaler bliver overholdt.
o Fungerer godt med hal 2 og hal 3 med Kirstens Hjerterum som
pauserum
o Vi fik planlagt det rigtigt godt i år, fordi vi tidligere holdt
planlægningsmøde.
Windmill næste år.
- DGI huset havde en lille bombe til os.
- Hal 2 laves helt om og vil blive brugt til kampsport næste år og kan
ikke længere bookes.
- Den store hal 4 laves om over sommeren og får sportsgulv på
- Vi kan få hal 3 og den første del af hal 4, dvs. en hal med trægulv og
en med sportsgulv.
- Kantinen vil ligge mellem de 2 haller og indgang vil være fra
vestsiden.
- Al mad skal købes, man må ikke længere selv have med. Online
booking vil gøre dette nemmere, selvom DGI i år ikke var
overbevisende i.f.m. windmill. De bruger dog denne online-booking til
alle deres store arrangementer, så de har erfaring i at bruge det.
- Vi har pt undersøgt: Torvehallerne, Domus, Bygningen, Rødkilde og
Rosborg Gymnasium, Vingsted, Hedensted, Daugaard, Fredericia.
- Sportsgulv er mere og mere udbredt. Mange af disse steder har ikke 2
store haller, og hvis de har så er prisen stor eller der er sportsgulv.

- Bygningen kunne være en mulighed for square dance.
- Så situationen for næste år er lidt uafklaret. Hal 3 og første del af hal
4 er bestilt, så vi har et sted at være.
- Næste år er 20. gang i square dance regi, og vi har allerede mange
der har skrevet sig på en forventer-at-deltage-liste.

Sommerdans
- Linedance har igen valgt at samle sommerdansen på samme aften.
Der danses i Gulkrog delt på 2 hold. Først hold 2 + hygge derefter de
øvede dansere.

Afslutning
Næste sæson
- Vi starter i uge 35, og det er de samme hold som i år samt et
begynderhold i linedance.
- Ovenpå den store tilgang i Traditionel Square Dance er det
spændende om der igen i år vil dukke mange nye op.
- Tak til alle som er med til at sørge for at vi har en dejlig klub. Uden
jeres hjælp ved vore arrangementer ville vi ikke kunne lave dem.
- Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt år, tak til alle udvalg, som
sørger for at vi kan lave vore arrangementer, og ikke mindst – tak til
alle jer medlemmer for uge efter uge at komme og danse med godt
humør.
På bestyrelsens vegne El Presidendo Hans

