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Vi har taget hul på anden del af denne sæson 2012/2013 hvor vi har haft en tilgang på 10 nye medlemmer, og det 

glæder mig som formand hver uge at opleve hvilken livsglæde i alle udviser da det er i den ånd vi oprettede Red 

Liners i 2008.  

Både Ruth og jeg nyder at undervise på holdene, og igen tak Ruth for sit store arbejde som instruktør og som min 

øresnegl når du danser på mine hold. Jeg er meget glad for vores gode samarbejde og samspil på tværs af holdene. 

Til Susanne og Birgit også en tak, i kommer direkte fra arbejde tirsdag og onsdage for at støtte danserne som 

bagstoppere. 

Som noget nyt oprettede vi et hyggehold, hvor vi tager gamle danse op, som stadig danses rundt omkring i landet. 

Så kom vores længe planlagte Fest som vi holdt i sep. Måned 2012. Vi havde en fantastisk dejlig dag alt gik faktisk 

efter planen, selvom vi i bestyrelsen var spændt på, vi havde jo ikke prøvet det før. 

Vi fik efterfølgende stor ros, for danselisten, maden, udsmykning osv. – vi fik desværre et lille underskud, som vi vil 

prøve at vende til overskud når vi afholder fest igen d. 29. september 2013 

Vi har deltaget i Sammen & Forskellig på Ungecenteret i Nivå, det er en dag på tværs af de forskellige folkeslag og en 

dag hvor man som forening kan fortælle om sig selv.  

Vi er tilmeldt igen i år og det afholdes d. 21. april. 

Vi skal også deltage i Kokkedal Byfest, hvor både Ruth og jeg er kommet med i styregruppen. 

Sommerdans er blevet en tilbagevendende tradition som er 6 danseaftner uden for sæsonen, der blev ikke udlært i 

nye danse og danseafgiften blev betalt ved tilmelding for alle 6 gange.  For sommerdans i år så er der ændret 

betalingsform. 

Vi har også CD - aftner hvor vi spiser medbragt mad og hygger os med dans og hyggeligt samvær. Vi var for sent ude 

med at reservere dage i medborgerhuset Egedal, så derfor ikke flere CD-fester i denne sæson, men vi har reserveret 

for næste sæson allerede. 

Vi har desværre igen i år fået afslag fra Fredensborg Kommune omkring lokaletilskud, som vi efterfølgende har bedt 

Per Frost Henriksen om at kikke på og se om han kan hjælpe os, fremover   

Vi har igen i denne sæson formået at opretholde den gode ånd på 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 2013 – 2014, nogle ting har jeg jo været inde på 

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

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

 Hold 3 – Let øvet, onsdag fra 16:30 til 18:00 

 Hold 4 – Øvet, onsdag fra 18:30 til 20:00 

 Hyggehold - tirsdag fra 20:15 til ? 

 Showhold - onsdag fra 20:15 til ? 
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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. 

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

En tak til Kai og Ole som altid stiller op og laver mad til os når vi beder dem om det. 

Når vi nu er ved takkerunden, så er der én som altid stiller op i kulissen, og som ingen ser, og det er Bjarne. Bjarne er 

gift med Susanne, han slæber øl, vand osv.  

 

Ulla Jessen 
Formand 
Red Liners, Niverød 
 


