GENERALFORSAMLING VED LINEDANCEFORENINGEN
HAPPY FOOTSTEP
D. 3. FEBRUAR 2020
Formandens beretning:
Der er nu gået cirka 9 måneder siden vi startede vores egen klub, hvilket var d.
6. maj 2019.
Her får i en kort beretning om, hvordan det er gået.
1. Ny hjemmeside:
I starten af juli måned tog vi, efter mange timers arbejde, vores nye
hjemmeside i brug, og resultatet er blevet rigtigt godt.
Vi har i løbet af efteråret fået mange positive reaktioner fra dem, som har
besøgt siden.
2. Western dag i Oksbøl:
D. 15. juli deltog et hold fra Happy Footstep i forbindelse med Western dag i
Oksbøl, hvor vi gav 3 opvisninger i Oksbøls gader.
3. Varde Å dag:
D. 18 august gav et hold fra Happy Footstep opvisninger i forbindelse
med Varde Å dag.
Happy Footstep havde sit eget telt og egen stand på Ladepladsen.
Her blev der givet opvisning samt på Janderup Torv ved Brugsen.
Trods masser af regn og blæst fik vi danset og vi hyggede os hele
dagen.
4. Sæsonstart:
Når en ny sæson starter, er det jo altid spændende hvor mange
der kommer.
Men det er gået rigtigt godt. Sammenlignet med sidste sæson
er der i denne sæson kommet 12 nye dansere til.
Alt i alt har Happy Footstep 65 medlemmer.
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5. Pizza Aften:
Så kom vores Pizza Linedance Aften, som altid afholdes i oktober måned. Der
var mange dansere med fra andre klubber, så det var fuldt hus.
Vi havde i den forbindelse besøg af gæsteinstruktørerne Carola og
Andreas fra Hamburg. Carola og Andreas gav 3 workshops.
6. Juleafslutning:
Der var stor opbakning til vores juleafslutning. Vi dansede og
hyggede os og der bliv flittig spist af pålægspladen.
Jeg synes generelt, at der er stor opbakning i forbindelse med klubbens
initiativer og arrangementer.
7. Nye tiltage:
 Happy Footstep har ansøgt om- og har fået tilskud fra Varde
kommune til indkøb af eget musikanlæg.
Musikanlægget bruges i forbindelse med vores opvisninger rundt
omkring.
 Vores Begynderhold hold har den første halvdel af sæsonen fået tilbudt
en halv times ekstra undervisning.
Undervisningen var tilrettelagt således, at den lå lige før den egentlige
undervisning.
Ideen var, at helt nye dansere havde mulighed for, at øve grundtrin og
evt. nye danse.
Tilbuddet blev flittig brugt, hvorfor det tænkes at være en god ide til
næste sæson også.
 Med opstart i januar måned 2020 starter Begynderholdet 15 minutter
før – altså kl. 17.15.
Det betyder, at der er plads til en lille pause, som ligger lige før kl. 18.00.
Det giver mulighed for lidt snak og socialt samvær.
 Et helt nyt tiltag er søndagsdans ”Happy Hours” som ligger i tidsrummet
kl. 10.00 – 12.00.
Første gang vi havde søndagsdans ”Happy Hours” var søndag d. 19.
januar, hvor der var god opbakning.
Der kommer 2 søndags danse mere i denne sæson:
D. 16. februar kl. 10.00 – 12.00
D. 29. marts kl. 10.00 – 12.00
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Næste mandag danses der ikke, da det er uge 7 og vinterferie.
Dem som ønsker at tilmelde sig søndagsdans, d. 16. februar, kan tilmelde sig
hos Geke nu.
8. Instruktørkursus:
I uge 3 var Birgit, Annette og Charlotte på instruktørkursus hos Niels
Poulsen.
De var ”helt oppe at køre”, da de kom tilbage fra kursus - så godt
havde det været.
De har lært mange nye ting og det skal nu vedligeholdes ellers er det
jo spild af penge.
Som Annette siger: ”Nu har jeg fået kørekortet - nu skal der øves”.
Så en gang i mellem vil i opleve, Birgit, Charlotte og Annette cue en
dans på de forskellige hold eller at de udlærer en ny dans.
TAK:
Til sidst vil jeg takke for opbakningen fra alle jer, som kommer og
hygger jer med at danse Linedance i Happy Footstep.
Med andre ord: ”I er super - alle hver eneste ene”

Formand ved Happy Footstep: Berend Ziengs
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