Get It On Liners – Formandens beretning sæson 2016-2017

”Den første sæson”

Det er altid en stor udfordring at starte en ny forening.

Man skal være 100% fokuseret, kreativ, og både løse her-og-nu opgaver, samtidig med, at man har visioner
for fremtiden.

Jeg vil sige tak for vores to dynamiske ildsjæle – vores instruktører – der er vores livsnerve i klubben – dem
der evner at give alle vores dansere en glad lektion uge efter uge – selvom de, som oftest, har haft en lang
hård arbejdsdag.

!! Husk at give vores instruktører respekt for AL DEN TID DE ØVER SIG DERHJEMME så I kan lære nye danse
næste gang i mødes …. Den egentlige undervisningstid er kun en brøkdel af den tid instruktørerne lægge i
deres instruktørgerning.

Tak til både nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer – for at have bidraget til det første seje træk.

Vores begynderhold har de fleste linedance klubber ekstra fokus på. De er jo klubbens fremtid.
Udover at lære grundtrin i dansen forsøger vi, som klub, også at introducere dem langsomt til linedancekulturen – danseglæde sammen med andre dansere.

En glædelig ting for klubben er, at vi har fået mulighed for opbevaring af klubbens effekter i ”baghuset” bag
Rytterskolen i St. Rørbæk. Tidligere har de enkelte medlemmer af bestyrelsen været belastet af
opbevaringen og tingene har været spredt ud over hele kommunen (og lidt til  )

I løbet af sæsonen har vi arrangeret:

Begynderfest med Mona Leth som gæste instruktør

Vi har haft vores første store årsfest med Shane McKeever fra Irland som gæste instruktør
Denne fest gav for øvrigt anledning til, at vi har dannet et arrangementsudvalg – som man er velkommen til
at deltage i, hvis man kunne tænke sig at give en hånd ved vores arrangementer

Vi har haft træning af forskellig slags – bl.a. op til de to gang deltagelse i Sommerland Sj.

Vi har haft danse på Torvet og Havnen i Frederikssund, dans ved Jazz festivalen i Slangerup og vores
instruktører har stået for utallige workshops igennem sæsonen

Klubben har haft en instruktør styrke på 3 – nu har vi ”kun” 2 – hvilket gør os sårbare og vi søger derfor en
ekstra instruktør

Vores anden sæson er netop skudt i gang – dansen kører og vi har vores første arrangement på næste
fredag – begynder/begynder+ fest – vi er kommet godt fra start

Ved sidste status tæller klubben 58 medlemmer – og vi har plads til og ønske om, at vi bliver mange flere

Midt i sidste sæson fik bestyrelsen brug for at trække suppleanterne ind for at få kabalen til at gå op – det
betyder, at der lidt senere i dag skal besættes et par poster mere for at få en fuldt fungerende bestyrelse.
I denne forbindelse vil jeg sige tak til Jeanne og Sarah – vores fungerende kasserer og vores
revisorsuppleant for udarbejdelse af regnskabet for sidste sæson – jeg ved, at det har været et stort
arbejde.

Sidst – men ikke mindst – har vi fået fremstillet klub merchandise bestående af drikkedunk, termokop og
taske. Vi har igen masser af klub t-shirt på lager og har også fået lavet 2 klub bannere, der kan anvendes når
vi er ude og repræsentere klubben.

Til slut en stor tak til alle, der har været med til at gøre klubbens første ”rigtige” sæson til en success

Mvh fungerende formand Niels Sander

