
Referat fra generalforsamling i Western Express 28. januar 2016 

 

Fremmødte 16 medlemmer inkl. bestyrelsen 

 

1. Referent er Janni 

 

2. Ordstyrer er Charlotte, og stemmetællere er Kirsten og Jette 

 

 

3. Formandens beretning:  

Det har været et spændende år. 

51 engagerede linedancere fordelt på 5 hold plus en super instruktør. Det er 

elementerne i den klub, som jeg gennem det sidste år har været formand for.  

En af de første begivenheder var en opvisning til et kobberbryllup med stor opbakning 

fra medlemmerne. Jeg tror, at vi var 10 dansere med. Det giver en flot og sprudlende 

opvisning. Bagefter lavede Inger en workshop.  

Senere mens sommeren var våd, var vi i Nr. Nebel for at vise linedance frem. 

Vi har opfordret medlemmerne til at skrive sig på listen over opvisningsdansere, og I har 

været super gode til at få jer skrevet på. Det betyder, at jeg nu har en liste med ca. 25 

dansere, der gerne vil vise, hvad linedance er. Så henvend jer, hvis I har lyst til at deltage.  

Næste opvisning er 20. februar i Nr. Nebel til deres countryfest, og der kunne vi godt 

bruge et par stykker mere.  

Vi har også afholdt vores årlige sommerafslutning og juleafslutning med stor opbakning 

fra medlemmerne. Det har været skønt at være sammen en hel aften omkring vores 

fælles interesse. Jeg synes personligt, at det har været skønt at få et indblik i de danse, 

som de hold jeg ikke danser på har. Og det ser ud til, at andre mente det samme. Mange 

gode grin blev det også til.  

Træffet i 2015 var en succes. Vi havde udover vores egen Inger besøg af 2 

gæsteinstruktører, nemlig Berend Ziengs fra Happy Footstep i Janderup samt Lene 

Mainz fra Herning Linedance. De var sammen med de 160 dansere med til at skabe en 

god dansestemning aftenen igennem.  

Både til afslutningerne og til træffet skal der lyde en kæmpe TAK til støttegruppen, som 

bl.a. har været med til at stable et fantastisk lotteri på benene, og hjælpe til hvor der var 

behov.  

Også en stor tak til de deltagende medlemmer, for lige at give et nap med ved 

opdækning og oprydning. Det gør det hele lidt sjovere, når vi hjælper hinanden.  

I december havde vi Julehyggeaften sammen med Janderup. Måske det kan blive en ny 

tradition? 

Vores scene har været på dagsordenen ved et af vore møder, hvad skal der ske med 

den? I 2015 brugte vi hallens scene til træffet! Så vi har planer om, i fællesskab med de 



personer der har været medbyggere på scenen, at finde ud af hvad der skal ske med 

den. Pt har Jens Christian den til opmagasinering.  

Vi har i det forgangne år haft debatter om, hvordan vil skulle skabe grobund for de mere 

øvede hold. Vi har modtaget nogle forslag fra medlemmer, og har haft mange 

løsningsforslag på bordet. Pt er der lige startet 5 nye på begge vore tirsdagshold. Det 

har været en god løsning, men vi har også en drøm om, at vi i Western Express kan 

skabe vore egne øvede dansere! 

Hele vejen igennem et super lærerigt og inspirerende år med Western Express sammen 

med nogle skønne linedancere og sidst men ikke mindst vores suveræn dygtige 

instruktør Inger, som formår at inspirere os og lære os nogle dejlige danse i forskellige 

genrer.  

Det giver livsglæde at gå til linedance.  

Tak for i år 

Charlotte Benedikt Hansen 

Formand Western Express – Ølgod 

 

4. Regnskabet blev fremlagt og er godkendt 

 

5. Valg til bestyrelsen: Lena Dahl Kristensen og Susanne Lykke Dam modtog genvalg og 

blev valgt ind i bestyrelsen for de næste to år 

 

6. Valg af suppleanter: 1. suppleant er Jette og 2. suppleant er Susanne  

 

7. Valg af revisor: Karin genopstiller og bliver valgt  

 

8. Festudvalget fortsætter med de samme medlemmer 

 

 


