Beretning 2020-21
Indledning
Endnu et år med Covid-19 gør, at vores aktivitet har ligget en del underdrejet. Det
præger denne beretning.
Sæsonen delt i 2
2 nye instruktører, Grethe og Kirsten, startede op med vore linedance hold. Afstand,
håndsprit, men det kunne lade sig gøre.
De traditionelle dansere meldte pas, tanken om at danse med mundbind var ikke
tillokkende. På modern siden dansede vi med mundbind. En enkelt forlod klubben da vi
ikke ville acceptere dans med visir. Det handlede om tryghed, og det gav mundbind.
Regeringen skærpede kravene i løbet af efteråret, så forsamlingsforbuddet blev max 10
personer. Også denne opgave løste vi med rotation mellem danserne.
Det holdt til slut november, hvor corona pandemien blev værre. Max 5 personer samlet,
og dermed blev alle hold stoppet. Juleafslutninger, nytårsdanse blev droppet. Vi
kæmpede længe med Windmill, kunne det gennemføres på et mindre grundlag. Modern
Windmill var allerede aflyst, og med for lidt træning gav det ingen mening at lave et
linedance Windmill. Forsamlingsforbuddet var desuden blevet skærpet, så DGI Huset
lukkede helt.
Et forår med ingenting. Kalenderen var helt tom for alt. Især synd for de 2 nye
instruktører, som var ved at lære holdene at kende.
GF blev planlagt til August ligesom sidste gang. Corona situation blev dog markant
bedre sidst på foråret, og DGI meldte ud, at alle GF bør afvikles inden udgangen af
2.kvartal for at overholde vedtægterne.
Udendørs dans blev en mulighed. Vi undersøgte, om vi kunne danse udenfor ved
Midtbyskolen. Det måtte vi ikke, da vi jo skulle have strøm, og adgang til Toiletter. Det
ville de ikke give os, alle skoler var nervøse, de ville sikre, at deres elever kunne
komme tilbage i skolen og ikke risikere at få smitten ind af foreninger, som brugte
indendørs faciliteter.
Kommunen var flexibel, Kirkebakkehallen havde 2 udendørs toiletter, og de installerede
strøm på det ene, så vi kunne lave udendørs linedance. Det lykkedes at gennemføre 2
seancer, inden vi igen måtte komme indenfor. Bare ikke på Midtbyskolen, som havde
sat gang i renovation af deres gymnastiksale. I samråd med instruktørerne valgte vi at
droppe yderligere dans inden sæsonstart. Ikke muligt at finde et nyt sted at danse.
På modern siden kunne vi danse 3 torsdage i juni, den sidste gang endda uden
mundbind. Varmen den sidste gang var dog hård ved os.

Ny sæson står for døren
Fra DGI vidste vi, at en så lang pause kunne have indflydelse på, om danserne vendte
tilbage. Alle dansere er blevet spurgt. De traditionelle dansere starter igen (mistet 4),
modern vil også danse igen (mistet 2). På linedance siden har vi også mistet en del, og
især torsdags holdene gav bekymring. Vi har valgt at slå de 2 torsdagshold sammen til
et, så Kirsten laver program, der tilgodeser alle på holdet. Vi forsøger at lave et nyt
begynderhold, og det kræver jeres hjælp. Vi skal have lavet PR for at få nye dansere til
at komme, og i dagens Danmark er det ikke annoncer, der giver noget. Facebook og
hjemmeside kan give lidt. Det bedste er, når en linedancer får snakket med en person,
der overvejer. Krista har fået lavet nogle fine flyers med info om det nye hold. Ved
sæsonstart får alle linedansere udleveret en stak af disse flyers, og skal uddele til
potentielle nye dansere. At dette virker ved vi, da vi på traditionel side har brugt dette
flere gange og har fået nye medlemmer på den måde. Så vi håber på, at medlemmerne
vil hjælpe os, vi har brug for at få fat i nye dansere på linedance siden.
I den nye sæson vil – som det ser ud nu – mundbind ikke være nødvendig, håndsprit
ser ud til at være kommet for at blive, så god håndhygiejne er vejen frem. Jeg tror vi
alle er bevidste om afstand og håndsprit, og forhåbentlig får man styr på denne
pandemi. Når den nye sæson begynder er vi alle blevet vaccineret og har coronapas.
Arrangementer
Vore største arrangement – Windmill – blev aflyst, og det kan mærkes, for her har vi
normalt et pænt overskud. Vi har søgt DGI støtte, som alle foreninger, der mister
indtægter pga corona, kan søge. Vi har fået 22,500 kr. i tilskud, det er rigtig flot.
Windmill , som vi kender det i dag, er passe. På linedance siden overvejer vi hvad der
skal ske, et mindre setup er sandsynligt. På modern siden er der for få dansere til at vi
kan lave et arrangement, hvor vi kan aflønne en caller fra udlandet, så også her skal vi
tænke i andre baner.
Noget Kontingent Retur
Vi har valgt at give halvdelen af kontingent tilbage, da vi ikke har kunnet danse hele
foråret. Har du ikke fået sendt kontonummer til Krista, så er det nu, du skal få gjort
det. Kassereren forventer at kunne afslutte dette lige efter 1.juli.
Afslutning
Vi har primært holdt virtuelle møder i år. Da vi endelig kunne mødes, blev det et langt
dejligt møde, hvor alt blev vendt. Vi har valgt at komme med et forslag til en
vedtægtsændring, da vi fungerer godt med 4 i bestyrelsen. Corona har ikke gjort det
muligt at finde flere til bestyrelsen. Vi vil godt sikre, at bliver der ikke fundet en ekstra
til bestyrelsen, så er det ok i forhold til vedtægterne.
Tak til alle for tålmodighed i denne vanskelige tid. Vi ser frem til en dejlig ny sæson
med masser af dans.
På bestyrelsen vegne - Hans

