
Beretning 2018-19 

Bestyrelse og GF 

Det kan være svært at få 5 kalendere til at gå op. Bestyrelsen planlagde 6 

bestyrelsesmøder og fik gennemført de 5. Krista var kommet ind som ny 

kasserer og heldig for os har Birthe Mørup hjulpet Krista rigtig godt afsted, 

så overgangen ikke har været så svær. Vi har igen i år valgt at afholde GF 

her i Bygningen, da vi har alle faciliteter til rådighed her og ikke selv skal 

stå for forplejning m.m. 

 

Medlemmer og hold 

Vi har i år været 151 medlemmer mod 160 sidste år, og det er fald på 3 på 

traditionel, modern og linedance jævnt fordelt. 

På Traditionel side har vi fået tilgang af 3 nye dansere, andre er stoppet, så 

vi er 29 dansere. Vi har hver gang været minimum 2 squares.  

På Modern siden havde vi sidste år en stor tilgang og det er lykkedes at 

fastholde de fleste, så vi i dag er 32 dansere. Vi har næsten været 3 

squares hver gang. Vi forsøgte at lave et mini hold til indlæring af C2 med 

en ekstra halv time hver torsdag. Det er dog for hårdt for calleren, så vi 

vælger en løsning næste sæson, hvor nogen aftener vil være C2 indlæring 

sammen med de eksisterende C2 dansere. 

På linedance siden er vi 90 dansere, hvor de fleste danser på flere hold. 

Det er lykkedes at gennemføre et begynderhold med 8 dansere, som har 

været meget stabile. Der har været 3 hold om onsdagen og 3 hold om 

torsdagen.  

Der har på alle hold været en rigtig god stemning, og tak til alle jer der 

hjælper med opstilling og oprydning.  

Vi kan som instruktører gøre vores bedste for at være up-to-date via 

kurser og danse rundt omkring og dermed sikre god undervisning. 

Undersøgelser har vist, at det er det enkeltes hold sociale relationer, der 

afgør, om man kan holde på danserne, og den lille nedgang indikerer, at vi 

har det rigtig godt i Bredballe Dancers. Tak for jeres altid gode humør, så 

er det sjovt at undervise.  



Instruktører 

Hanne og Birthe har delt onsdags aften, hvor Birthe dog har haft hold L4 

alene. Hanne har selv haft torsdagsholdene.  

Birthe har meddelt at det var hendes sidste sæson, så vi fra næste år har 2 

instruktører, 1 square dance caller og 1 line dance instruktør.  

Vi kommer til at savne Birthe, hold L4 vil derfor ikke blive udbudt næste 

sæson. Vi kan ikke finde en ny instruktør af Birthes format, der passer ind i 

vores klub. Hanne vil derfor selv køre de resterende hold videre, så støt op 

omkring Hanne. Der vil være 2 hold onsdag og 2 hold torsdag. 

Birthe og Hanne har undervist i mange år sammen, og vi har alle nydt den 

ping pong, de har haft sammen. Birthe underviser stadig hjemme i 

Skanderborg.  

Birthe vil hjælpe Hanne med sommerdans, windmill og kurser, og også 

springe til hvis Hanne skulle være forhindret en aften.  

Tak til Birthe for mange rigtig gode år i Bredballe. Hun har fået en gave af 

bestyrelsen på den sidste undervisningsaften. 

Pas nu godt på Hans og Hanne, de er på 2 aftener om ugen alene. 

Medlemspleje og synlighed 

Dette var vores 25. sæson, og det ville vi gerne fejre på en eller anden 

måde. Det blev til at vi afholdte et foredrag med Erik Lindsø, som havde 

emnet: Humoren som medicin, hvilket vi syntes passede perfekt med vores 

forening, hvor humor er en vigtig ingrediens hver aften. 

50 medlemmer valgte at få en hyggelig aften i auditoriet på Mølholm Skole, 

hvor Erik Lindsø kunne forene hverdagen med humoren. 

Medlemspleje er nærmest et mantra i alle foreninger, som kæmper for at 

bevare sine medlemmer. Det er ikke længere nok at tilbyde sin sportsgren 

hver uge. Man skal føle at man er en del af fællesskabet, og derfor er det 

sociale på hvert hold så utrolig vigtigt. Hold fast i dette, husk dog at I også 

skal danse. 

Om bare 10 dage skal vi fejre vores 25 års jubilæum og som jeg nævnte i 

nyhedsbrevet har 110 medlemmer meldt sig til denne fest, som foregår i 

Skyttehuset. Vi har fejret både 10, 15 og 20 i Søndermarkshallen, så 

denne gang bliver det helt anderledes. De andre gange har vi selv skulle 



stå for opstilling, oprydning, forplejning m.m. Vi i bestyrelsen håber på en 

fest, som vi vil huske længe. 

Både medlemspleje og jubilæumsfesten fylder en del i regnskabet, jeres 

betaling for festen er kun et beskedent bidrag, vi afsætter et 5 cifret beløb 

til denne fest, og har haft et jubi-udvalg til at styre forberedelserne.  

Glæd jer til denne fest. 

Aktiviteter 

Nytårsdans 

- Vi har haft tradition for at afholde nytårsdans den 29.+30. dec. Denne 

tradition blev ændret i år.  

- Modern afholdt i stedet 1. Sct. Lucia Dans den 13.dec, hvor vi kunne 

være på Mølholmskolen og hvor Tommy P. Larsen sørgede for at vi 

havde en kanon aften. 

- På linedance valgte vi at ændre dansen til en intern klubdans fredag 

den 4.januar, hvor rigtig mange medlemmer deltog.  

Traditionel Square Dance 

- Vi fik gennemført et førstehjælpskursus med Michael og Katja som 

instruktører. I alt 16 dansere deltog, vi havde en god dag og fik alle 

diplom. 

- Vi ville have lavet Gamle-medlemmer-aften, jeg blev dog forhindret af 

arbejde, så vi satser på det igen næste år. 

Windmill Weekend 

- Atter i år afholdt vi vores Windmill Weekend, og DGI havde denne 

gang placeret os i Hal 1 og Spektrum, 2 store haller. 

- På square dance siden havde vi ovenpå 20 års jubilæet sidste år 

skruet lidt ned og havde 2 danske callere. 

- Vi havde også ændret programmet i overensstemmelse med, hvad vi 

har af dansere, og hvad vi kan se, at der kommer af dansere. 

- Lad det være sagt ligeud, jeg har sjældent været ude for en så massiv 

shit-storm, både via Facebook, sms, mails og opringninger. Det sidder 

stadig dybt i mig, så meget, at jeg lige nu ikke ved, hvad vi gør næste 

windmill. Jeg fjernede Plus niveauet lørdag eftermiddag, og det har 



medført mange henvendelser, nogen lige lovlige personlige og 

ubehagelige, da man ikke har forståelse for at 2 danskere på lavere 

plan ikke kan skabe det samme som 2 af verdens bedste callere (fra 

sidste år) 

- Fredag havde vi kun 1 hal mod 2 sidste år, og det gik fint med Bjørn 

som caller og et deltagerantal på ca. 5 squares. 

- Om lørdagen havde vi sidste år ca. 125 deltagere, i år tæt på det 

halve, og med 2 haller er det svært at skabe stemning med så få 

deltagere.  

- Vi kom ud af Windmill med skindet på næsen og kunne stort set 

betale de 2 instruktører, men kun fordi de var danske callere og ikke 

havde store rejse omkostninger. 

- Vi går i tænkeboks med hensyn til næste år, forslag modtages gerne. 

- Linedance have 461 dansere med vore 2 instruktører Hanne og Birthe 

samt Hanne Stensig og Charlotte Larsen. En rigtig god søndag. 

- DJ var skåret væk og i stedet bruget vi DGI’s anlæg, hvilket er en god 

løsning, så den løsning vil blive brugt fremover. 

- Bredballe var vært med kaffe begge dage – vi havde skåret kagen 

væk. Gulvene i hallerne havde DGI bedre styr på i år, selvom det er 

lidt svært med sportsgulv. Mange linedansere havde strømper de 

kunne trække over skoene. 

- Fantastisk søndag ovenpå en lidt tam lørdag. 

Sommerdans 

- Atter i år gennemføres sommerdans for linedance og kører i maj og 

juni måned.  Begynder/Letøvet 4 torsdage i maj. 

- Letøvet/Mellemøvet/Øvet 6 onsdage i maj og juni 

- På modern siden forsøger vi også at få sommerdans op at stå, kravet 

er at minimum 2 squares kan laves. 2 torsdage i maj og juni. 

Tilmelding via Doodle appen.  



Amerikaner Aften 

- Den amerikanske caller Will Mentor, som nogen af os kender fra 

Tommerup stævnet, kommer på gæste visit, og Bredballe Dancers har 

booket ham tirsdag den 17.marts. Det bliver med levende orkester. 

- Reel de Quebec (band med 3 deltagere) har sagt ja, så det bliver en 

god aften, hvor vi kan invitere naboklubberne til at deltage. 

Afslutning 

Persondataforordning.  

- Vi har nu fået opdateret vores hjemmeside, så vi overholder loven 

om, at vi skal orientere om, hvad vi har på jer medlemmer. Det ligger 

under Diverse Info. 

- Her kan I bl.a. se hvilke oplysninger vi har på jer: Navn, mail, telefon, 

fødselsdato. Vi har ikke længere jeres adresser, da vi aldrig sender 

noget ud via almindelig post, kun via mail. Vi må kun have de 

oplysninger, vi kan dokumentere, at vi skal bruge. 

Næste sæson 

- Vi starter altid i den sidste uge i august. (uge 35) Det gør linedance 

også. Alle linedance hold undtagen L4. 

- Hans er på Bornholm på lejrskole i den uge med Tørring Skoles 

6.årgang. Så hvis lokalerne er til rådighed fra uge 34, så ”tyvstarter” 

vi der, ellers bliver det første uge i september. Traditionel hold som i 

år og Modern C1 og C2 som vi kender det. C2 indlæring laves der er 

en plan for. Besked via mail, når start-tidspunkt er afklaret. 

Tak 

- Tak for jeres gode humør og jeres måde at være på. Det er det der 

gør Bredballe til en dejlig klub. Man glæder sig til danseaftenen både 

som instruktør og som danser. 

- Tak til bestyrelsen for et godt år, tak til alle udvalg, som sikrer at vi 

kan gennemføre vores arrangementer, og tak til alle medlemmer for 

at hjælpe instruktørerne og sørge for at vi har gode danseaftener. 

På bestyrelsen vegne - Hans 


