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Velkommen til nye medlemmer så vel som ”gamle”. 

Det er nu 15. sæson i Red Liners, som startede i 2008, og som vi med stolthed kan se tilbage 

på. Vi er 54 medlemmer i denne sæson. 

Vi startede sidste sæson med at bruge appen ”MinForening”, og det gør vi stadig. Vi har 

desværre haft problemer med betalingssystemet grundet omlægninger hos udbyder. Det 

fungerer godt både for medlemmer og Bestyrelsen, så det fortsætter vi med ind i næste 

sæson. 

Ikke alle medlemmer er med i ”MinForening”, men det arbejder vi på at klare. Så 

fremadrettet vil til-og frameldinger til arrangementer foregå via ”MinForening”. Det gælder 

både, hvis man deltager, og når man IKKE kan deltage.  

Vi har opsagt vores aftale med MobilePay, der blev for dyrt i gebyrer. I stedet er det muligt 

at bruge Formandens MP i nødstilfælde. 

Som noget nyt i denne sæson oprettede vi et helt nyt Begynder hold. Vi sparrede penge til 

annoncer, da holdet var overtegnet på forhånd. 

Grundet at Nivå Skole Syd skal nedrives, og vi mistede vores lokale til 2022/2023, søgte vi 

og fik nyt danselokale på Humlebæk skole. Dette blev dog taget fra os igen i indeværende 

sæson, da skolen har inddraget det i undervisningen. Derfor danser vi i Tingstedet både 

onsdag og torsdag. Dette betyder dog, at vores udgifter til leje af Tingstedet er fordoblet. 

Vi afholdte vores fest tilbage i oktober med Gary O´Reily som gæsteinstruktør - en fest, vi i 

Bestyrelsen havde arbejdet på siden 2018. Vi løb ind i nogle udfordringer omkring maden 

fra Den Rullende Grill. Vi fik en stigning på maden på 35,- kr. pr. kuvert grundet de 

voldsomme prisstigninger, vi jo alle har oplevet. Dette efter at vi havde udsendt 

invitationer/flyers, så vi kunne ikke nå at ændre noget. Bestyrelsen ansøgte Fredensborg 

Kommune og Nordea Fonden om et tilskud til festen, og vi fik 5000,- kr. fra dem begge 

hvilket gjorde, at vi kom ud med et overskud. 

”Biosalen” er blevet til ”Dans på Tværs”. Der har været nedgang af tilmeldinger til 

”Biosalen” (i Fredensborg), så vi har nu ændret det til ”Dans på Tværs” (i Tingstedet). Vi skal 

leje Tingstedet for at bruge det fredag aften, det koster 1000,- kr., derfor er prisen for at 

deltage steget fra 50,- kr. til 75,- kr. Vi har afholdt den første ”Dans på Tværs”, hvor vi var 

28 tilmeldte inkl. Bestyrelsen. Vi havde som sædvanlig en dejlig aften. 

 



Formandens beretning, Generalforsamlingen 2022 / 2023 

Vi har endnu ikke aftalt 3 datoer for dans på Nivå Havn, de er glade for at vi kommer og 

danser, der kommer mange dansere udefra, ikke særlig mange fra vores forening. Det er 

gratis at deltage, det koster kun et godt humør. 

Sæson 2023-2024 

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 torsdag kl. 17:30 – 19:00 Instruktør Aileen 

Hold 4 Let Øvet Plus 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 

 

Hvis der er nogen af jer, som har brug for rådgivning om hvilke hold, i vil danse på i sæson 

2023/2024, så tag en snak med holdets instruktør.  

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 Merete Lorenzen, som bagstopper på Begynder Plus. 

Tak til Marianne Sørensen for gennemgang af regnskabet. 

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

Ulla Jessen, Formand, Red Liners, Niverød 


