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 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 blev i januar 2017  5 år dette forsøgte vi at fejre med en hyggedag med 

kagebord og fælles dans med vi havde nok valgt en forkert dato da vi desærre var 

nød til at aflyse pga af for få tilmeldte. Men så må vi jo fejre det dobbelt når vi bliver 

10 år. 

 

 I 2017 blev der heller ikke 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 og det ser ud til at det fungere godt for vores  

medlemstallet ligge stabilt på ca. 50-60 medlemmer. Når ”gamle” medlemmer er 

stoppet, af den ene eller anden grund, er der kommet nye medlemmer til.  

 

Derudover har Kolding Kommune lavet et projekt som hedder 60+Frisk som for at få 

flere til at bevæge sig til god musik og i deres pjece er vi også nævnt, dog tor jeg 

ikke vi har fået nye medlemmer derigennem men vi bliver set. 
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og set det blev vi da 14 glade dansere var med til et fantastisk begyndertræf i 

Augustenborg, et arragement som vi helt sikkert vil med til igen. og set bliver vi 

også når vi er ude og danse ved andre klubber i løbet af året. 

 

 Fælles afslutning i maj blev med dans, medbragt madkurv og drikkevarer. Det 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 17 godt i gang og der har været rigtig 

stor tilslutning fra klubbens medlemme., Bente og Kirsten stod for sommerens 

workshop og jeg tog af de kendte danse fra arkivet.  

 

 Klubben plejer at have en familiehygge tur med dans og grill ude ved Per og Minna 

dette blev desværre ikke til noget i 17, så dette blev aflyst. Jeg vil prøvet at finde ud 

af om der er større opbakning til det hvis det rykkes til måske starten af september 

istedet dette har jeg dog ikke drøftet med Per og Minna om endnu så hvis der er 

stemning og opbakning til dette vil der komme noget om det senere. 

 

 Og så kommer vi kort omkring vores årlige opvisning på kulturnatten, kort fordi vi 

slet ikke deltog. Jeg valge at trække vores hold fra opvisningen da vi først havde sat 

os på så tidlidt at det ikke var muligt for jer dansere at være der. Kommunens 

planlægning var under kritik for de var gjort opmærksom på at vi først kunne være 

med fra kl 18.30.. De forsøgte at skubbe os ind mellem to andre hold dog ville vores 

dansetid på 18-20 min blive skåret ned så vi kun kunne være på 8-10 min hvilket 

ikke var acceptabel og jeg trak os ud. 

Men hvis der er stemning for et nyt forsøg melder jeg os til igen såfremt kommunen 

vælger at der kan danses der har været møde i komunen for en uge siden jeg har 

dog ikke hørt endnu havd de har besluttet sig for.. MEN tænk over om du kunne 

have lyst til at være med.. tilmelding vil være bindende... jeg melder ud så snart jeg 

ved mere. 

 

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 69 aktive medlemmer så det må siges at være en succes. Som et nyt tiltag 

lavede vi et Hold for Absolut-nybegynder og det må siges at dette har været en stor 

succes,det startede stille op i januar og tog for alvor fat i august hvor 16 danser 

startede op, hvert trin er bygget op fra bunden og de er lynhurtig blevet gode 

dansere, tror det er en stor fordel at alle er startet samme sted.. Ja 7 dansere er 

allerede gået videre til næste hold. 

 

 Juleafslutningen blev holdt i November (uge 46) lige inden vi går ind i advents-

ugerne og alle får travlt med diverse gøremål, også denne gang bestod den 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. Det var også aftenen hvor vi prøvede coupledance af Peter og 

Anette gav os en forrygende smuk opvisning og de havde en lille workshop med så 

vi kunne prøve det af.. Humøret var helt i top og tusind Tak for det, vi skaber kun 

rammerne og det er alle jer der laver festen. 

 

Fremtiden: 

 Vi er kommet i gang med 2018 – Det har været en start med udfordringer da der 

skulle findes nye lokaler, og tro mig det er ikke nemt. Vi danser nu på Basagerhus, 

hvilket vi godt er klar over ikke er optimalt pgr. pillerne der skal danses rundt om. 

Dette vender jeg tilbage til lige om lidt. 

 Der er kommet nye medlemmer, men desværre er der også faldet nogle fra, Men 

totalt set er vi nu 58 aktive medlemmer (mod 69 samme tid sidste år), nogle af dem 

som er faldet fra har meldt at de vender tilbage til august og 3 er sygmeldte og 

kommer også igen. målet er stadigvæk at vi skal op på 60 aktive medlemmer. og  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. 

 

 Og så til de nye tiltag 

 Den nye lov fra datastyrelsen: 

 

 Vinterferie: jeg har taget beslutning om at jeg som bente også holder ferie i uge 8 

så der fremadrettet vil være vinterferie i uge 7+8. 

 

Vi har været i stand til af finde nye lokaler så mandag d. 30 april 2018 er sidste 

gang vi danser på Basagerhus. 

Det er ikke bare slut med at danse på Basagerhus det vil også være slut med at 

danse på Bramdrupdam skole her danser vi sidste gang d. 9 maj 2018 (dette er en 

ekstra dag der er lagt ind pga af de aflysninger der har været)  

 

 Den ordinære sæson slutter Mandag d. 7 maj 2018 med medbragt madkurv og 

fællesdans i de nye lokaler så I kan se hvor vi danser fremadrettet. 

 

Vi har været utrolig heldige at få lokale på Tofte, hvor vi kan danse både mandag 

og onsdag til samme tider som nu. Så vi som klub bliver samlet under et tag. 

Det er blevet lavet en rigtig god aftale med Toftens formand, brugerrådet på Toften 

og kolding kommune og vi glæder os til et godt samarbejde. Og vi glæder os til I 

skal se de nye lokaler. 

 



Klubben vil også i år have sommerdans dette vil også blive på Toften men her vil 

der også være en lille ændring iforhold til hvad vi plejer at gøre, her vil være dans  

5 mandage og 5 onsdage,  

mandag vil være  danse fra hold 1 + de lette danse fra hold 2 

(Begynder/let begynder+) 

Onsdag vil være de lidt svære danse fra hold 2 + let øvet fra hold 3 

(begynder++/let øvet) 

 

Tid 17-20 

Prisen vil blive 100,- kr pr hold 

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

 

Her vil vi gerne have tilmeldinger hurtigs muligt så vi kan planlægge. 

 

 Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sig tak til alle medlemmer for Jeres 

store opbakning og hjælpsomhed – Det er Jer, der gør klubben til det den er "Et rart 

sted at være". 

Formand Dorthe Sørensen 

       
  Formandens beretning godkendes. 
                              Ingen spørgsmål til beretningen. 
 
                              Dorthe oplyser der er ekstra dans, d. 9  maj, på  skolen  i   
  Bramdrupdam, da en danseaften blev aflyst  p.gr.a. vejret. 
 
Punkt  3:             Regnskabet fremlægges af  Lene Brus Christofferne. 
                              Regnskabet godkendes. Ingen spørgsmål. 
 
Punkt  4:             Kontingentet er uforandret. 
                              SPØRGSMÅL:  Da kassebeholdningen er så stor foreslås at  
  klubben betaler helt eller delvist for arrangementer der afholdes   
  i klubben? 
                               Dorthe: Klubben har hele tiden givet, delvis tilskud  
  til dette. Oplyser at der IKKE gives tilskud fra Kolding Kommune til 
  de nye lokaler på Toften, bestyrelsen har regnet på det og mener 
  det løber rundt selv om kontingentet er  uforandret. Derfor  
  ønsker bestyrelsen at se tiden an. 
 
Punkt  5:            Ingen  indkomne  forslag. 
 
Punkt  6:             BESTYRELSEN 
                              Dorthe  Sørensen  Formand valgt  for  2  år. 
                              Doris  Andersen  valgt  for  2  år  
                              Susanne Steensbeck valgt  for  2  år. 



                              SUPPLEANTER 
                             Ib  Nielsen  valgt  for  1  år 
                              Karin  Hansen  valgt  for  1  år 
                              REVISOR 
                              Jette  Yde  valgt  for  1  år. 
 
Punkt  8:             SPØRGSMÅL;  Hvornår er deadline for tilmelding til kulturuge i  
  Kolding. 
                              Dorthe:  Kolding kommune har endnu ikke offentliggjort datoen. 
   
                              
  Medlemmer  siger  tak  til  Dorthe  for  hendes  engagement. 
  

 


