
Referat fra Generalforsamling 31. januar 2017 

 

1. Valg af referent: Janni Samsing Hansen 

 

2. Valg af ordstyrer: Charlotte Benedikt Hansen 

Valg af stemmetæller: Jette Kristiansen 

 

3. Formandsberetning – Western Express -2017:  

Et godt og aktivt Danseår – 

46 medlemmer har igen været med til at vore linedance klub kan danne sit 

eksistensgrundlag.  

Inger har som vanligt leveret et væld af danse i alle musikgenre – lige fra country til de 

mest populære sange vi hører i radioen – men fælles for disse sange er, at der er lavet 

nogle danse som passer til. Og det giver en fornemmelse af samspil, for både krop og sjæl 

– TAK for det Inger. 

Vi var i Nr. Nebel og give en opvisning til deres westernfest, hvor vi alle oplevede 

spændingen og glæden ved at danse. 600 mennesker og et godt stemt publikum. Gulvet 

var dog en skøjtende fornemmelse, men de fleste holdt sig på benene;-) 

I Foråret 2016 afholdt Western Express et hyggearrangement i Kulturhuset, i fælleskab 

med Happy Footstep, Janderup. Det var en hyggelig aften, med både Berend og Inger som 

Instruktører, og med kaffe og kage ikke at forglemme. Sundt for danserne at blive 

præsenteret for andre instruktører og møde andre dansere. 

Vi har ligeledes i 2016 haft både sommer og juleafslutning, med god opbakning fra 

danserne. Selvom jeg til juleafslutning var lidt bekymret omkring tilmeldingen, blev vi dog 

en pæn flok.  

Til Late Night var vi inviteret til at give et par opvisninger. Og hold da op, der var mange 

tilskuere, både foran Brugsen og ved Bageren. Så stemningen var optimal, både på 

dansegulvet og omkring os. Også da vi nød en pølse midt i kræmmerteltet. Det må vi sige 

var en god reklame. 

Fredag i uge 41 – som er Western Express Træfdag – blev igen en succes – med ca. 160 

glade danser, og besøg af gæsteinstruktør Tina Ottesen fra Stomping Boots og 

selvfølgelig vore egen Inger. De formåede at holde rigtig mange dansere på gulvet, 

aftenen igennem med en god danseliste og nogle gode workshops.   

Vi havde igen besøg af Empire Sko, Danse Daisy og Lager Engros Tøjsalg, som gav et godt 

handelsflow igennem aftenen – vi havde igen i år stor succes med vores lotteri, som helt 

sikkert også bidrog til dette handelsflow.  



I december var det så Happy Footstep der inviterede til julehyggedans, det var rigtig 

hyggeligt, med et præsentabelt deltager antal, men december var måske en travl måned i 

2016!!! 

Sidste år var scenen med i min beretning –det kan nu nævnes at Ida og Jens Christian har 

formidlet kontakt til deres lokal Idrætsforeningen, som så har valgt at købe Western 

Express’ scene, Tak for hjælpen til jer.  

Ligeledes TAK til støttegruppen for dejlig hjælp og opbakning ved alle arrangementer vi 

har haft den forgangne år, Tak for kampen omkring Træffet, hvor flere var udfordret af 

personlige årsager.  

Hvis nogle andre har lyst til at give en hånd med er det bare at sige det til bestyrelsen eller 

Støtteforeningen.  

Sidst men ikke mindst endnu en stor tak til; klubbens medlemmer – til vores dygtige 

instruktør Inger – til bestyrelsen -støtteforeningen, for at vi i fællesskab kan danne 

Western Express – vores alle sammens bedste linedanceklub. 

Tak for året 2016. 

Charlotte Benedikt Hansen 

Formand Western Express -Ølgod 

4. Regnskabet blev gennemgået: Der er et underskud på 1720 kr. i 2016. Dette 

skyldes bl.a. indkøb af logo og tøj til videresalg samt køb af headset.  

 

5. Valg til bestyrelsen: Charlotte Benedikt Hansen, Claus Gregersen og Janni Samsing 

Hansen modtog genvalg. Der var ikke andre medlemmer, der ønskede at blive valgt 

ind i bestyrelsen. Charlotte, Claus og Janni blev valgt ind i bestyrelsen.  

 

6. Valg af suppleanter: 1. suppleant blev Jette Kristiansen. 2. suppleant blev Kirsten 

Schierff.  

 

7. Valg af revisor: Karin Kristensen fortsætter som revisor.  

 

8. Festudvalget/støtteforeningen: Jens Christian, Susanne, Jette, Kirsten S. Hvis vi 

mangler hænder i forbindelse med et arrangement, er der flere medlemmer, der 

ønsker at hjælpe.  

 

9. Ingen indkomne forslag 

 

10. Evt:  

 

Det foreslås, at vi hæver entreprisen til Træffet 2017 til 100 kr.  

Der blev drøftet, om der skal være endnu en instruktør til Træffet.  

Der bliver ikke ønskedans til Træffet, men nogle planlagte danse som ”buffere”.  


