Kickin`Heel Lindancers

Bestyrelsens årsberetning 2017
Så er der gået endnu et år siden vi sad her sidst. Tiden går stærkt. Vi har i efteråret 2016 prøvet at
starte 2 nye hold – et repetitionshold med Eivin og et Catalansk hold med Hanne efter ønske fra
medlemmerne. Det Catalanske hold var ikke den store succes så det blev nedlagt igen. Hvorimod
repetitionsholdet har stor succes.
Vi har fået åbnet cafeen igen, fik lavet en god aftale med NFS – det er blevet meget positivt
modtaget af medlemmerne.
Aktivitetsudvalget fik arrangeret en rigtig god fest den 4. marts med gæster fra andre klubber og
workshop med Johnny Andersson fra Sverige – rigtig god fest med dejlig mad – positive
tilbagemeldinger både fra vores egne medlemmer og fra gæster. Dejligt med opbakning –
aktivitetsudvalget har mod på mere til næste sæson.
Vores afslutningsfest den 30. april blev lidt anderledes. Da blev der danset om eftermiddagen og
kun med kaffe og kage. En rigtig god afslutning som vi vil gentage igen i år.
Vi takker for den store indsats og tak til vores instruktører Hanne, Susanne, Eivin og Inna for deres
indsats på dansegulvet.
Sommerdans (2016) blev igen en kæmpe succes – der blev danset bådet i maj og juni måned.
Meget stor tak til Eivin for den enorme indsats han gør for klubben. TAK Eivin.
I september sidste år deltog vi igen i Foreningernes dag i Rådmandshaven. Vejret var heller ikke
denne gang helt med os men det gik. Men der blev danset og delt flyers ud. Tak til dem der deltog.
Showholdet har flere gange været på torvet – er gået rigtig fint og har også givet et par nye
medlemmer. Eivin og Inna har været ude til flere arrangementer hvor de har repræsenteret
klubben. Tak til dem begge.
Tak til vores kasser og webmaster Erik – tak for en god arbejdsindsats – det er dejligt at du altid
har styr på budgettet og hjemmesiden.
Men alt i alt har det været et godt år for klubben og håber det fortsætter.
Som formand vil jeg også gerne takke bestyrelsen for den store indsats i har gjort – jeg har jo ikke
været her pga. min rygoperation i september – men i har vist at vi har en god bestyrelse hvor
sammenholdet har været tæt og i altid er villig til at hjælpe hinanden. Det har været en meget stor
hjælp for mig – så det skal i ha et MEGET STORT TAK for

Bestyrelsen.

