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Velkommen til nye medlemmer & ”gamle”
Det er nu 14. sæson i Red Liners, som startede i 2008, som vi kan med stolthed kan se tilbage på, og med 2 års
udfordring i form af Covid-19, er vi stadig på dansegulvet. Vi er 48 medlemmer i denne sæson.
Jeg vil gerne takke alle for jeres forståelse og håndtering, når Covid-19 kom for tæt på. Til jer som af
helbredsmæssige årsager ikke kan være med, i skal vide at i er savnet.
Vi startede sæsonen med at bruge appen ”Min Forening”, vi havde nogle startvanskeligheder men har nu fået det til
at fungere hos de fleste medlemmer, dog har vi et lille hængeparti på 6 medlemmer som ikke er med, men vi tager
det roligt. Det fungerer godt både for medlemmer og Bestyrelsen, så det fortsætter vi med ind i næste sæson. Når
alle medlemmer (som har mulighed for det) er med i Min Forening, vil vi også kunne til-og framelde sig via appen.
Vores lille folder med info / datoer for hele sæsonen, har vi stadig, - jeg vil godt høre om i bruger den, og skal vi
fortsætte med at lave den fremadrettet.
Vi har måttet tage afsked med Marianne som Kasserer, den post er overtaget af Ruth, Marianne trådte samtidig ud
af bestyrelsen, af personlige årsager.
Vi har fået lov til at danse på Nivå Havn d. 15. & 29. juni & 13. juli kl. 18:00-21:00, hvor dansere fra andre klubber er
velkommen til at danse med.
Grundet at Nivå Skole Syd skal nedrives og vi mister vores lokale til 2022/2023, søgte vi allerede i denne sæson nyt
danselokale, vi var heldige, fandt det dejlige lokale på Humlebæk skole, flyttede holdene fra tirsdag til torsdag. Vi når
at nyde lokalet resten af denne sæson, til næste sæson inddrages det i undervisningen. Det findes ikke andre lokaler
som er egnede til vores formål, så den eneste løsning er at danse i Tingstedet både onsdag og torsdage. Jeg har en
god kontakt i Fredensborg Kommune som sidder med Lokalefordelingen, han er opmærksom på hvis der dukker
noget op vi kan bruge, og jeg har bedt ham undersøge om vi kan få tilskud til betaling af Tingstedet.
Sæson 2022-2023
Vi starter et nyt Begynderhold så holdfordelingen bliver:
Hold 1

Begynder

torsdag kl. 16:00 – 17:15

Instruktør Ulla

Hold 2

Begynder Plus onsdag kl. 16:30 – 18:00

Instruktør Aileen

Hold 3

Let Øvet 1

torsdag kl. 17:30 – 19:00

Instruktør Aileen

Hold 4

Let Øvet 2

torsdag kl. 19:15 – 20:45

Instruktør Ulla

Hold 5

Mellemøvet

onsdag kl. 18:30 – 20:00

Instruktør Ulla

Hold 6

Øvet

onsdag kl. 20:15 – 21:45

Instruktør Ulla

Det betyder at jer der danser om torsdagene danser lidt senere end vanligt, men heldigvis er er vi jo unge og friske
og må gerne være længe ude.
Biosalen: vi plejer at have 2 arrangementer i Biosalen, spørgsmålet er om vi skal fortsætte eller om de har overlevet
sig selv, da tilslutningen har været meget ringe i denne sæson, hvis vi skal fortsætte skal der være 20 tilmeldte ud
over bestyrelsen, ellers aflyses det.
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Til oktober holder vi vores store fest, med Gary O´Reily som gæsteinstruktør, det bliver en god dag og vi er
påbegyndt forberedelserne i Bestyrelsen.
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 og tak til
Aileen som nu er eneste Instruktør på Begynderholdet, godt gået, du klarer det flot og vi har et godt samarbejde som
Instruktører.
Tak til Lotte for dit arbejde som revisor
Tak til Marianne for din indsats i Bestyrelsen
Til slut – tak til alle for jeres hjælpsomhed med oprydning ved diverse arrangementer.
Ulla Jessen, Formand, Red Liners, Niverød

