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Igen er et linedanceår gået - desværre uden stor aktivitet  

36 medlemmer er der på vores medlemsliste – 

Foråret var udfordret af COVID-19, vi nåede kun lige at få afholdt generalforsamlingen, 

inden vi i blev lukket ned d.13 marts første gang 

I tankerne overvejede vi genåbning til sommerdans, men der blev bestyrelsen blev i 

samråd med Inger, hurtig enige om at være solidariske og blive hjemme. for at mindske 

det stigende smittetryk, der herskede i Ølgod og omegn. 

Den 11 august 2020 kunne vi endelig starte med at danse normalt, spritten og 

afstandskravene skulle selvfølgelig overholdes, med fedt var det!! 7 uger blev det til, så 

var det galt igen, COVID-19 raserede igen.  

Vi blev for første gang nød til at aflyse vores Træf ØV-BØV 

Efter et par måneder, ville vi gerne så småt i gang igen og holdt et virtuel bestyrelsesmøde 

4 november, hvor vi arbejdede i små ”tilladte hold” med 9 dansere. Dette arbejde blev dog 

lynhurtigt gjort lidt overflødigt, da Ølgod Sogn dagen efter blev nedlukket pga, for mange 

smittede. Så både hallen og skoler m.m  blev lukket ned! Så det var op ad bakken, og vi 

stod sammen med resten af sognet lidt handlingslammede. 

Bestyrelsen blev i samråd med Inger hurtigt enige om, at smitterisikoen skulle 

respekteres, og så blev der dømt tidlig juleferie. 

 

Sidst men ikke mindst en stor tak til klubbens medlemmer nye som gamle, for en god 

forståelse, af dette sindsyge år med massive aflysninger grundet COVID-19. Håber at vi 

fælles kan se fremad, til mange gode dansetimer sammen, og at vi kan lære at  navigere i 

denne COVID-tid. 

TAK for samarbejder med vores dygtige instruktør Inger- til bestyrelsen og 

støtteforeningen, for at vi i fællesskab kunne holde liv i Western Express, selv om toget til 

tider holdt på perronen – håber på bedre togtider 2021 

Western Express er vores linedanceklub i Ølgod. 

 

Tak for året 2020. 

Charlotte Benedikt Hansen 

Formand Western Express -Ølgod 


