
                       Formands Årsberetning d.6 sept. 2021 

 

Faktisk skulle vi have siddet her den første februar i år, fordi efter 

vedtægterne skal General Forsamling holdes den første mandag i 

februar, men på grund af Corona (Covid-19) var vi nød til at udsætte 

General Forsamling til i dag den 6 september 2021. 

Lige en tilbage blik. Cirka en måned efter vores første General 

forsamling blev det til en Lock Down den første uge i marts indtil 

sidst i april, hvor vi ikke måtte danse mere (godt nok en kedelig tid 

med masse uvidenhed om regler/ restriktioner).  

Så fik vi april 2020 en ændring i bestyrelsen, fordi vores sekreter 

Annette flyttede fra Outrup til Svendborg og jeg vil takke hende for 

arbejdet i bestyrelsen fra Happy Footstep.                                             Så 

sagde vi velkommen til Margit, hun blev vores nye sekreter i 

bestyrelsen. Giv hende lige en hånd. 

I maj og juni prøvede vi nogle gange at danse ud i naturen, her kom 

der lidt hygge og glæde tilbage.  

Så startede vi ellers godt op til sæsonen 2020-21. Med en lille 

ændring til forrige år, der kom et nyt hold med plads til kun dem, det 

vil prøve linedans for første gang.                                                          

Men allerede i oktober gik det galt igen med nye restriktioner hvor vi 

kun måtte være 9 personer per hold. For at holde gang i foreningen 

delte vi alle holdene op i to, dvs. at nu dansede vi ikke kun på 

mandag, men på mandag og torsdag. Det fungerede faktisk godt, 

men planlægning til fordeling af 9 dansere på holdene var 

udfordrende og tog masse af tid, at det lykkedes kan vi kun takke én 

for og det er henne her Geke. 

Pga. Corona Lock Down søgte vi sidst på året i DGI’s specielle Corona-

pulje penge til extra omkostninger vi havde og tabte indtægter. Mere 

om det senere fra kasserer Susanne. 



 

Så kom der for anden gang en Lock Down og den vårede fra 6 

december helt ind til sidst i april.  

I marts og april måtte vi godt danse udendørs, så vi dansede 

forskellige søndage bag Eventyrgården. Det var nogle gange kold 

men sjovt at danse var det, hver gang. Vi hyggede os vældig med 

kaffe og kage i pausen. Én helt ny erfaring er at danse med masse tøj 

på, og jeg kan sig jer, man kommer hurtig til at svede. 

I maj og juni kom der lempelse på restriktioner, så vi kunne holde 

vores sommerdans i salen igen, vi dansede 6 gange indtil midt i juni. 

Sidst i juni holdt én af vores bestyrelsemedlem pga. private 

omstændigheder og jeg vil takke næstformand Inge for det arbejde 

hun har lavet for klubben, giv henne lige en hånd.  

Så vil jeg byde velkommen til en af vores suppleanter og nu ny 

bestyrelsesmedlem Gerti Knudsen, giv henne også lige en hånd. 

Som bestyrelse har vi lavet en 3vejs plan (strategien), hvad 

indeholder at Happy Footstep er meget aktiv/synligt på Fb.  

Nr. 2 at alle betalende medlemmer fik en mail med info om 

ændringer i klubben, som ændring af holdtiderne og start på et helt 

ny dansehold på tirsdag, hvad er gået over alle forventninger.  

Nr. 3 vores hjemmeside Happy Footstep.dk hvor vi har samlet alt 

hvad foregår i klubben, plus masse information omkring linedance 

selve. 

Efter sommerferie er vi startet op den 16 august 2021 og efter de 

tilmeldinger indtil nu, bliver det nok til et rekordantal medlemmer. 

Og her vil jeg sige lidt til jer som medlemmer, i er med til den positive 

indtryk man har fra Happy Footstep at alle føler sig rigtigt 

velkommen i klubben. TAK for jeres opbakning. TAK 

 



  


