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Velkommen til nye medlemmer & ”gamle” 

 I 2018 rundede vi det første skarpe hjørne – 10 år. 

Vi havde sæsonafslutning samme dato som foreningen blev startet, så der bestilte vi en lagkage og gjorde lidt ekstra 

ud af aftenen. 

Det blev senere efterfulgt af en fest hvor vi fejrede de 10 år sammen med gæster fra andre klubber og som 

sædvanlig en dejlig fest. Igen en tak til jer som giver en hjælpende hånd med – både før og efter festen. 

Vi har været ude til Workshops hvilket altid er en dejlig oplevelse og som giver penge i kassen – Tak til jer som 

deltager, det er en stor hjælp.   

Susanne, Birgit og jeg er det faste team, både tirsdage og onsdage, med hver vores funktion, som sammen med jer 

dansere oplever nogle fantastiske dejlige timer. Tak til jer som hver onsdag, med trætte hoveder og ben hjælper med 

at rydde vores udstyr væk. 

Flere af jer efterlyste danse som vi dansede for år tilbage, så midt i sæsonen oprettede vi et Oldies hold, vi danse d. 

1. tirsdag i måneden, det eneste tidspunkt vi havde lokale til det er kl. 20:15 i pigernes gymnastiksal. Dette fortsætter 

til næste sæson. 

Sommerdans er blevet en tilbagevendende tradition som er 6 danseaftner uden for sæsonen, en succes som altid og 

der bliver sommerdans igen i år, vi danser efter danseliste hvor vi blander niveauet over hele aftenen. 

Vi har haft 2 arrangementer i Bio-salen, De Frie Linedancers i Hørsholm var inviteret med. Hvor er det hyggeligt 

Bestyrelsen har besluttet at vi til næste sæson booker os ind i Bio-salen 2-3 gange (fredage).  

Vi har igen i år fået tildelt Pigernes Gymnastiksal på Nivå Skole Syd, Vi har fået lov at bruge et klasselokale til vores 

pauser, hvor vi så kan lave kaffe, og snakke i pauserne. 

Jeg har søgt om at få Gymnastiksalen igen til sæson 2019/2020, så snart der ligger et svar fra kommunen lægges det 

på hjemmesiden og på Facebook 

Vores lille folder med info / datoer for hele sæsonen, vil vi fortsætte med. 

Jeg vil gerne rose jer alle for jeres måde at være på, og den støtte og opbakning i giver os instruktører når ”klappen” 

går ned. Det er en fornøjelse at undervise jer alle. 

Jeg er stolt af at vi formår at opretholde den gode ånd på holdene/ på tværs af holdene, som er vores ide med 

dansen, nemlig motion samtidig med hyggeligt samvær hvor vi ”Griner med hinanden og IKKE af hinanden” 

Fremtiden for Red Liners er med næste sæson 2019 – 2020, nogle ting har jeg jo været inde på 

 Hold 1 – begynderhold, onsdag fra 16:30 til 18:00 

 Hold 2 – Let øvet 1 tirsdag fra 16:30 til 18:00 

 Hold 3 – Let øvet 2, tirsdag fra 18:30 til 20:00 

 Hold 4 – Mellemøvet, onsdag fra 18:30 til 20:00 
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 Hold 5 - Øvet hold, onsdag fra 20:15 til 21:45 kr. 

 Hold 6 – Oldies hold, fra kl. 20:15 til 21:30 den første tirsdag hver måned. 

Der kan danses på flere hold – 1. hold 25,- kr. efterfølgende 15,- kr. per hold 

Er du i tvivl om hvilke hold du skal danse på, så tage en snak med Susanne eller mig. 

Tak til alle medlemmer – uden jer ville det ikke være så sjovt. 

Til sidst vil jeg gerne som formand takke bestyrelsen for det store arbejde, hver især lægger i klubben. 

En tak til Else for det store arbejde du har lagt i bestyrelsesarbejdet gennem adskillige år. 

Og en tak til Janne, som har gennemgået og kontrolleret regnskabet. 

En tak til Kai, som har smurt vores sandwich til i dag. 

Til slut – tak til alle for jeres hjælpsomhed med oprydning ved diverse arrangementer. 

 

Ulla Jessen 
Formand 
Red Liners, Niverød 
 


