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2008 så blev de første lines stillet i Red Liners, nu år 2014 står de der stadig, mere lige en nogensinde før. 

Både Ruth og jeg nyder at undervise alle danserne, og vores samarbejde og vores kontakt til jer dansere er stærkt. 

Jeg er meget glad for vores gode samarbejde og samspil på tværs af holdene. 

Igen stiller Susanne og Birgit op som bagstoppere både tirsdage og onsdage, i kommer direkte fra arbejde for at 

støtte danserne og os instruktører. 

Vi afholdt vores anden Fest som vi holdt i 2013. Vi havde en fantastisk dejlig dag alt gik faktisk efter planen, og der 

kom 20 flere deltagere end i 2012.  

Da der afholdes flere og flere fester omkring i Linedance - foreningerne så har vi i Bestyrelsen besluttes os for at vi 

fremover holder vores fest med 1½ års interval, næste fest er planlagt til marts 2015 og okt. 2016 

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 besluttede efterfølgende at vi gerne vil være med igen, men 

ikke med en bod, kun med opvisning. 

Vi deltog i Kokkedal Byfest, det var en god dag med masser af dans. Vi må melde fra i år da arrangementet er blevet 

flyttet. 

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

der bliver sommerdans igen i år. 

Vores CD - aftner blev til Søndagsdans og vi har allerede fundet nye datoer til næste sæson  

Vi har i år fået tildelt Pigernes Gymnastiksal på Nivå Skole Syd, noget af et arbejde da der ikke er bord til rådighed til 

vores anlæg, og desværre har fået afslag fra Pedellen til at stille et skab op på skolen.  

Det er noget af et slæbearbejde, men vi tager tørnen i bestyrelsen, Ruth og jeg stiller op, Susanne, Marianne og Else 

hjælper med nedpakning. 

Jeg havde håbet jeg kunne komme med en god nyhed – og det er at vi har fået ”eget” klublokale, nemlig Salen i den 

tidligere institution ”Molevitten”, som har stået tom siden maj 2011. 

Kommunen arbejder på dette, men der er flere aspekter som skal undersøges og passe sammen, dette tager tid, men 

vi har ikke fået et Nej endnu. 

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 2014 – 2015, 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, onsdag fra 18:30 til 20:00 

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

 Hyggehold - tirsdag fra 20:15 til ? 
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 Showhold - onsdag fra 20:15 til ? 

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 selv om hun ikke danser længere. 

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

 

Ulla Jessen 
Formand 
Red Liners, Niverød 
 
Tilføjelse til punktet – Molevitten: 
 
Status vedr. "Klubhus" 
 
Jeg har i dag d. 21-2-2014 talt med Ergin Øzer og Per Frost Henriksen, begge medlemmer af Byrådet i Fredensborg 
Kommune. 
 
Ergin Øzer oplyste at han havde deltaget i et møde på Nivå Bibliotek, hvor der var en anden klub som også viste 
interesse for Molevitten (hvor salen ligger som vi er interesseret i). Men som han sagde så var der på dette møde 
ikke givet lovning på noget, da det jo er en politisk beslutning. 
 
Per Frost Henriksen bekræftede at de oplysninger som jeg har fået fra min kontaktperson i Fredensborg Kommune er 
korrekte, jeg vil lige pointere at min kontaktperson er tovholder på sagen omkring Molevitten. 
Per Frost Henriksen oplyste at der efter vores henvendelse virkelig er kommet fokus på Molevitten, der er rigtig 
mange som er interesseret i at bruge lokaliteterne, både lokale foreninger og det lokale erhvervsliv. 
Ideer, dem er der mange af også med henblik på at omdanne Molevitten til Kulturhus. 
 
Dog er der ét problem, som Per Frost Henriksen oplyste i vores telefonsamtale - Molevitten er sat til salg (hvilket jeg 
godt vidste), for at komme videre med ovenstående, skal man på tværs af alle partierne i Fredensborg Kommune 
blive enige om at ikke at sælge Molevitten. Det er der sagen hænger p.t. 
 


