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Velkommen til nye medlemmer & ”gamle” 

2008 startede vi Red Liners, nu 13 år senere og på trods af en ikke velkommen gæst i form af Covid-19 er vi stadig på 

dansegulvet. 

Jeg kan se tilbage på en meget mærkelig sæson 2020/2021, hvor restriktioner omkring Covid-19 bragte store 

udfordringer lykkedes det at komme ud på den anden side, uden at vi oplevede sygdommen i klubben. Tak til de 

medlemmer som dansede med og udviste forståelse for de krav der blev stillet for at vi kunne danse sammen. Til jer 

som af helbredsmæssige årsager ikke kunne være med, i skal vide at i var savnet. 

Susanne som var Instruktør på Begynder og Let Øvet 1 holdende måtte kort før sæson start stoppe da hun skulle 

have nye hofter. Vi har for ca. 3 uger siden sendt hende blomster som tak for hendes indsats igennem årerne i 

klubben. Susannes sygdom gjorde at vi i sidste sæson lagde nogle hold sammen, da jeg som eneste Instruktør ikke 

kunne have 5 forskellige hold, så Let Øvet 1 og Let Øvet 2 blev til ét hold og Øvet hold blev lagt sammen med 

Mellemøvet hold. Velkommen til Aileen som vores nye Instruktør, du startede i Klubben sidste sæson og tak fordi du 

sagde ja til jobbet 

Grundet Covid-19: 

1. Gik vi over til at betale danseafgifter via MobilePay, dem som ikke havde MP fik hjælp af dem som har MP, 

igen et eksempel på det sammenhold vi har i Red Liners.  

2. Arrangementer i Biosalen blev aflyst 

3. Vores Fest d. 24. okt. 2020 med gæsteinstruktør Johnny Anderson blev aflyst 

4. Sommerdans blev aflyst 

5. Dans på Nivå havn aflyst 

I denne sæson 2021/2022 har vi taget en App – Minforening i brug, det tror jeg vi alle har opdaget på godt og ondt, 

mest godt – hav tålmodighed, det er genialt. 

Vores lille folder med info / datoer for hele sæsonen, har vi stadig, hvis ikke i har modtaget den så tag kontakt til mig. 

Til næste sæson har vi en udfordring med lokale om tirsdagen hvor vi danser i Pigernes Gymnastiksal på Nivå Skole 

Syd, Skolen skal rives ned, jeg er allerede gået i gang med at søge nye lokaler, findes det rigtige slår vi til allerede nu,  

I efteråret 2022 holder vi vores store fest, med Gary O´Reily som gæsteinstruktør 

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” 

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. 

Tak til Lotte for dit arbejde som revisor 

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

Ulla Jessen, Formand, Red Liners, Niverød 


