
Generalforsamling Odsherreds Linedancers 05.02.2020 

 

Ordstyrer: Johan 

Referent: Gurli 

 

Revisor har godkendt regnskab   

Dorte fremlægger regnskab: Dette godkendes 

 

 Der er ikke lavet budget, da der intet er. Dette er godkendt 

 

Vedtægtsændring: Punkt 4 slettes Dette godkendes 

 

Kontigent 2020/2021 850,00 Godkendes 

 

Bestyrelse : Susanne Viid på valg   Genvalgt 

                    Gurli Nielsen på valg   Genvalgt 

                    Dorthe Würtz ønsker ikke genvalg Tulle blev valgt ind   

                    Dorte fortsætter dog med hjemmesiden, hvilket man er  

      meget taknemmelig for. 

                     

 Suppleant: Vibeke Monnick  Genvalgt 

 Suppeleant  for revisor Birgit K. Sørensen  blev valgt 

 

Ellers var der mange roser til Grethe fra ny-danserne 

2 dansere var med som gæster til klubbens Nytårstaffel, og 

efterfølgende meldt sig ind. 

Referent 

Gurli Nielsen 

 
Formandens beretning: 2019/2020 
                   Så er der allerede gået et år igen, når vi tænker tilbage på det, der er gået 
                   Er der sket rigtigt meget, og hvis ikke i kan huske det, vil jeg ridse lidt op  
                   For jer nu, jeg syntes der er meget godt at tænke tilbage på.                         
Søndagsdanse: 
  Som de fleste har oplevet, så afholder klubben 3 søndagsdanse i løbet af året. 

Allerede lige efter sæsonstart holder vi Efterårsdans. En af grundene til at vi så  
hurtigt afholder et arrangement, er netop for de nye begyndere, så de fra start  
kan opleve, hvor festligt linedance er når vi er mange på gulvet. 
Desværre er det ofte umådeligt svært at få de nyeste til at deltage.  
Hvorfor?  



Næste arrangement er vores Nytårstaffel, som vi jo lige har haft her  
i januar. 
Der var STOR tilslutning, der var sågar flere af de nyeste dansere med. Og jeg 
lyver ikke, hvis jeg påstår, at de var helt høje. 

 Som noget nyt, havde vi lokket Mona fra Hundested til at komme  
og lave 2 workshop.  
Mht kommende arrangementer, vil det være  
dejligt med nogle tilbagemeldinger fra jer andre, om  
gæsteinstruktører er noget vi skal prøve igen. 
Inden sæsonen slutter, bliver I forkælet med hele 2 arrangementer. 
Se det hele på hjemmesiden og giv dig selv muligheden for at 
deltage.  
Hvis du er en af dem, der tror at du ikke har lært nok  
endnu, så snak med dem der deltog i Nytårstaffel. 

Skærbæk: 
 Traditionen tro deltog klubben i Linedance træffet i Skærbæk. I 2019 var der  
 15 dansere af sted. 

Hvilket ALTID er en god oplevelse. Det er dejligt at danse, det er hyggeligt at  
være sammen på tværs af niveau og vi holder nogle festlige midnats-partyer  
hjemme i hytterne. 
Desværre er alle billetter til træffet i 2020 udsolgt, men vi gentager  
succesen igen i Kr. himmelfart 2021. 

Gadedans: 
 Sommeren over forsøger vi at vise alle andre, hvor sjovt det er at danse  
 Linedance og det er det jo, også at være med til opvisningerne. Der er højt  
 humør og hyggeligt samvær, så meldt dig til her til sommer når det atter bliver  
 tid til at vise os frem. 

I 2019 blev vi inviteret op på Ahlgade i Nykøbing, hvor vi hele 2 gange dansede  
foran teateret. 
Vi gentog succesen i både Asnæs centeret og foran Aldi i Vig. 
Alle deltagere og alle tilskuere havde en god oplevelse. 

Sommerfest: 
 Igen i sommeren 2019 inviterede Dorte og Rene til sommerfest, hjemme i  

deres have. Det er jo fantastisk, at de 2 har mod på at invitere hele klubben  
hjem til havefest.  
Også her brillerer klubben med sammenhold, godt humør og masser af dejlig  
linedance. Men dette er jo kun muligt fordi Dorte og Rene åbner deres hjem.  
TAK FOR DET. 

Nye danser 14 + 2: 
I løbet af september, startede 14 håbefulde mennesker i klubben. Heldigvis er 
imødekommenheden stor hos os, hvilket flere har gjort os opmærksom på. Så 
klap dig selv på skulderen, DU har også en del af æren for, at flertallet af de 
nye meldte sig ind i klubben. 
Så sent som her i januar, efter Nytårstaffle, meldte Lone og Lisbeth sig ind bla. 
fordi de, havde haft et brag af en oplevelse og følte sig rigtig godt taget imod. 

Grand Canaria: 
 I November 2019 fløj 9 af klubbens danser syd på for at deltage i et uge langt  
 kursus i linedance. Hver dag bød på 4 timers undervisning, 2 timers ønskedans  
 og knap 2 timer, til happy our i natklubben. 

Som ekstra krydderi, på en i forvejen god oplevelse, deltog IngerLise og Kjeld  
på turen.  
Via Søren, en lokal dansker, fik vi arrangeret en heldagstur rundt på det NV- 
lige Gran Canaria. Senere på ugen inviterede Søren os med op til et  



arrangement, hvor de lokale kom og spiste, spillede og sang.  
En god tur, med masser af dans og socialt samvær.  

Grethe, Dorte: 
 Nu har vi endnu flere medlemmer og dermed endnu flere, som kan bekræfte, 
 hvor god en instruktør Grethe er. Er I enige? 

Jeg bliver nød til at gentage mig selv, Grethe. For du er simpelthen et stort 
+ for klubben. Din undervisning er primær og du er super fleksibel, når  
bestyrelsen får diverse ideer. 
Vi har også alle sammen det sidste års tid fået æren af, at Dorte har taget fat på  
at uddanne sig til instruktør. TAK for det Dorte 

Bestyrelsen: 
 Jeg vil sige stor tak til jer, som er med i bestyrelsen. Tak for det store     

arbejde som I gør. Det er en fornøjelse at være sammen med jer, det er  
aldrig kedeligt når vi har bestyrelsesmøde. 
Dorthe med H skal især have en kæmpe stor tak for det store arbejde som  
hun har lagt i bestyrelsen, det har ikke været en nem opgave, at holde styr  
på vores hjemmeside, du har været kanon god til det med pr, og når du  
har skrevet invitationer er vi altid spændte på, hvad du har fundet på.  

 
Til sidst vil jeg ønske alle sammen et god og dejligt danse år. 

Susanne Viid 

 
             


