
Generalforsamling mandag den 27.03.2017 KL. 18.00 i Fælleshuset, 

Rensdyrvænget 2,6000 Kolding 

 

Formanden takkede for fremmødet, 35 aktive medlemmer deltog. 

 

1. Valg af dirigent:  

Lars Beck blev enstemmigt valg. 

2. Formandens beretning 

 

 

• Jeg vil starte med at takke for den gode stemning og danseglæde, der er i 

vores klub og som I alle, uanset hvilket hold I danser på, bidrager til. Det viser 

at vi har opnået det som klubben ville fra start, et sted man kan lide at komme 

og hvor man har det godt med hinanden... Det er rart at se hvor godt I 

"gamle" medlemmer tager imod nye der kommer til. 

 

Klubben er nu blevet 5 år. Medlemstallet ser ud til at ligge stabilt på ca. 50-60 

medlemmer. Når ”gamle” medlemmer er stoppet, af den ene eller anden 

grund, er der kommet nye til.  

  

• I foråret 16, er der ikke blevet gjort så for meget at reklamere og gøre 

opmærksom på klubben udover at reklamere i gruppen KOLDING på facebook 

hvor den når ud til mere end 24000 personer. 

 

Vi har tidligere deltaget i dansens dag, som også blev afholdt nede i Kolding 

City, men Kolding Kommune har valg at det ikke længere skal være sådan. 

Kommunen skal spare og de mener at det er klubberne selv der skal afholde 

arrangementet i en Kommune bestemt uge. de vil lave en annonce om 

hvornår vi danser i den bestemte uge, og så kan klubben selv afholde et eller 

andet, og håbe på at nogen lægger vejen forbi.  



Dette valgte vi at takke nej til da det er klubben der skal afholde evt. udgifter 

og vi mente heller ikke det ville være rimeligt at det skal gå ud over 

dansetiden for nuværende medlemmer. 

 

• Klubbens 2 Instruktører arbejder utroligt godt sammen, og supplere 

hinanden godt. Begge har i årets løb taget Instruktørkursus K2 og begge 

bestod med meget flotte resultater.. 

Onsdagens hold 3 har løbende haft glæde af at Peter har taget en workshop, 

hvilket har været en stor hjælp for specielt Dorthe som har mange hold. 

 

• Fælles afslutning i maj blev med dans, medbragt madkurv og drikkevarer. 

Det er som altid rigtig hyggeligt og med stor deltagelse. Tak for jeres 

opbakning og gode humør selv om vi danser tæt. 

 

• Vores tiltag "SOMMERDANS" kom også i år godt i gang og der har været 

rigtig stor tilslutning fra klubbens medlemmer og sommerdansen blev for alle 

3 Hold, Udover Bente og Dorthe, var vi så heldige at have Peter til at tage en 

workshop en gang imellem.  

 

• Selv om klubben reelt er holdt for sæsonen så lavede vi i juni en 

klubhygge dag for klubbens medlemmer og påhæng, Vores sprudlende danser 

Per og hans søde kone Minna, lagde igen hus og have til i sdr. Vilstrup så vi 

kunne have en dag sammen uden for klubben. Og det blev en super hyggelig 

dag hvor 23 personer deltog, der blev danset på plænen, drukket kaffe i 

køkkenet og vi grillede vores medbragte mad på terrassen. En super hyggelig 

dag. Og vi har været så heldige at Per og Minna igen i år vil lægge hus og have 

til .. 

 

Arrangementet bliver lørdag d. 10. juni 2017 tidspunkt kommer inden længe 

så sæt kryds i kalenderen. Jeg håber mange flere har tid og lyst til at være 

med. 

 

• Efter en lang sommerferie deltog klubben med et opvisningshold i 

Kolding City i anledning af Kulturnatten. Og det var en stor succes, vi havde 



sagt at vi ville have en tid efter kl. 19, vejret var perfekt og der var mange 

tilskuer. 18 modige og super dygtige dansere deltog.(nogle fra alle hold) Og vi 

har efterfølgende modtaget utrolig meget ros for vores dans og valg af musik. 

 

• August er jo også lig med ny sæson og det det er altid spændende om 

der kommer nogle eller om Bente og jeg skal stå på LINJE med os selv, Vi 

nåede et medlemstal på 62 aktive medlemmer så det må siges at være en 

succes. 

  

• Juleafslutningen blev holdt i november (uge 46) lige inden vi går ind i 

advents-ugerne Den bestod af en lækker julebuffet, fællesdans og masser af 

hygge. Selv om det er i en travl tid, og at der var en egenbetaling for maden 

var det en aften med stor deltagelse fra alle klubbens hold. Humøret var helt 

forrygende højt og Tak for det, vi skaber kun rammerne og det er alle jer der 

laver festen. 

 

Fremtiden: 

• Vi er kommet godt i gang med 2017 – Der er kommet nye medlemmer, 

men desværre er der også faldet nogle fra, men totalt set er vi nu 59 aktive 

(mod 63 samme tid sidste år), nogle af dem som er faldet fra har meldt at de 

vender tilbage til august. Målet er stadigvæk at vi skal op på 60 aktive 

medlemmer. Vi skal hele tiden prøve, at få nye medlemmer, da der altid vil 

være en naturlig afgang, så vi vil til stadighed profilere os udadtil og deltage i 

de arrangementer vi finder relevante. 

 

• Som noget helt nyt har vi om mandagen lavet et "Absolut Begynderhold" 

pt er der mellem 8-10 dansere på holdet, dette hold er forbeholdt helt nye 

dansere. På dette hold gøres danserne klar til at kunne fortsætte på Hold 1 

som har ændret navn til Slow/Hyggehold. 

 

Om onsdagen er tiderne blevet flyttet så holdene starter 3 kvarter senere, da 

mange havde svært ved at nå gennem trafikken til kl. 16.15. 

 

Til august vil der være ændring på Hold 3.  



 

For at styrke klubben er Kirsten i øjeblikket ved at blive kørt i stilling som ny 

instruktør og jeg takker for jeres tålmodighed og opbakning til hende mens 

hun finder fodfæste. 

Så til august kommer der ændringer på Hold 3 da det vil blive et let øvet hold 

som vil få Kirsten som instruktør. 

Hold 3 onsdag vil blive til et øvet hold som fortsat vil have Dorthe som 

instruktør, og er vi heldige giver Peter en workshop engang imellem. 

 

Så Klubbens hold fra august vil være: 

Hold Absolut begynder - Dorthe 

Hold1 mandag              - Dorthe 

Hold2 mandag              - Bente 

Hold3 let øvet mandag  - Kirsten 

 

Hold1 onsdag               - Dorthe 

Hold2 onsdag               - Bente 

Hold3 øvet onsdag       - Dorthe 

 

• "Hvis" og ja jeg siger hvis,(kommer jeg nærmere ind på under evt,) der er 

opbakning til et opvisningshold, vil vi være at finde til kulturnatten d. 25. 

august 2017. Vi vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på vores nye 

sæson, der starter op i august 2017.  

 

• Den ordinære sæson slutter den 8. maj 2017 madkurv/fællesdans. 

 

Klubben vil igen have sommerdans om onsdagen på Bramdrupdam Skole. 

5x i maj-juni for alle 3 Hold hvis der min. er 8 tilmeldte pr. hold.  

Datoer: 17. maj, 24. maj, 7. juni, 14. juni, 21. juni Tid: 18-21 Pris: 100,- 

 

Sommerdansen vil IKKE være en fortsættelse af vores normale sæson. hele 

dansen bliver kørt 4 vægge i streg og så køre musikken. Der vil være en 

workshop pr hold. 

Man må danse med på alle hold men der vil ikke blive taget hensyn til niveau. 



Der vil komme flyer snarest og det vil blive slået op på vores facebookgruppe. 

 

3. Årsregnskab til godkendelse.  

       Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

             Vedhæftet kopi 



 



4. Fastsættelse af kontingent. 

 Bestyrelsen foreslog ingen ændring, dette blev godkendt. 

5. Indkomne forslag. 

Ingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Næstformand Birgit Nielsen modtog ikke genvalg. Kirsten Andreassen blev 

enstemmigt valgt ind i bestyrelsen. 

Kasserer Lene Brus Christoffersen modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. 

Suppleanter for et år ad gangen: 

Elsa Andersen modtog ikke genvalg, Karin Hansen blev enstemmigt valgt. 

Doris Andersen modtog genvalg, blev enstemmigt valgt. 

7. Valg af revisor. 

Lone Andersen modtog ikke genvalg. Jette Yde blev enstemmigt valgt. 

8. Eventuelt 

Kulturnatten blev drøftet. Hvis vi skal deltage bliver det med min. 18 

personer. Når man melder sig til opvisningsholdet kræver det mødepligt til 

øve timer. Disse vil forgå i gymnastiksalen på Bramdrup Skole. Tider vil 

komme når vi ser om der bliver noget hold. Tilmeldingen skal dog ske hurtigst 

mulig da der skal bookes tid inden sommerferien. Den bliver i år, som skrevet i 

formandens beretning, fredag den 25.08.17  Vi vil igen i år forsøge at få en 

opvisning kl. 19.00  

Der blev spurgt om det er muligt at bruge genopladelig batteri til vores 

mikrofoner og det vil vi selvfølgelig undersøge.  

Der blev også spurgt om vi kunne få hvide bluser i stedt for de sorte, svaret 

var her at de sorte er klubbens farve, de bliver sponsoreret, og man er altid 

velkommen til selv at købe trøjer/bluser i andre farver og få trygt loge på. Vi 

vil undersøge hvad det koster at få trygt med sort.  

9. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 18.45 Hvorefter der var 

fællesdans.  

 

 


