
Formandsberetning – Western Express -2019 

Hurra  - vores klub er blevet 20 år – med linedance for fuld musik 

  

42 medlemmer er der på vores medlemsliste – det betyder at medlemstallet er faldet lidt, 

vi satser på nye i løbet af året 

I februar 2019 var der 9 fra Western Express  der deltog i Windmill i Vejle, det var igen en 

super hyggelig dag. Dejligt at være afsted en hel dag sammen med sine danse venner fra 

Western Express. Der blev danset i 2 haller på 2 niveauer, så alle havde mulighed for at, få 

rørt ”stængerne” I år er der sammen med Happy Footstep meldt 24 dansere til, det bliver 

så godt 

Sommerdans blev præget af at mange fortrak at sidde hjemme i haven i stedet for, men vi 

var nogle der hyggede med dans;-)  

Vi blev inviteret til at lave en opvisning da der blev afholdt ”stafet for Livet ” på Ølgod 

stadion. Det var en hyggelig aften, vi fik lov til at opvise inde på en meget lille scene, da det 

regnede en hel del. Tror bestem at vi bliver indbudt i 2020, måske skulle vi lave det til et 

socialt arrangement for vores klub. 

Open by Night i Nr. Nebel var atter en stor success, vi optrådte foran Sparekassen, vejret 

var supergodt og meget varmt, og der var rigtig mange mennesker omkring os. Bagefter 

valgte vi at bruge vores spisebilletter til fællesspisning i OASEN, hvor det også lige blev til 

lidt dans til levende musik. 

I løbet af sommeren fejrede vi vores 20 års jubilæum, først med vore egne medlemmer 

sammen med nogle fra den første bestyrelse, Berit Hansen og Elsebeth Berggreen, en 

super hyggelig eftermiddag, der var bagt og der blev udlevet ”Buketter” også til vore 2 

jubilarer; Lone Haugaard og Lena Dahl Kristensen. Håber at de smagt godt. Bestyrelsen 

gav også Inger et Gavekort til at investere i en ny computer til at styre musik, hjemmeside 

m.m. fra 

Vi deltog også i til Kulturhusets fødselsdag, både med en stand og en opvisning, hvor vi 

havde de flotte billedcollager med.  

Western Express afhold fredag i uge 41 vores 20 års jubilæumstræf – med ca. 170 glade 

linedansere. Vi havde inviteret 3 instruktører som tidlige havde gæstet Ølgod, nemlig 

Benny Ray, Hanne Stensig, Tina Ottesen. Benny Ray gennemgik den samme workshop 

som han havde med i 2003. mega god stemning i Hallen, ved bordene, og på scenen. Der 

var god opbakning ved op og nedtagning af pynt og scene, dog lidt småudfordringer med 

ballonerne og gassen.  

Empire Sko,og Lager Engros Tøjsalg, og glassalg var igen på pletten. Vores mange 

sponsorgaver, var igen i år med til at hæve overskuddet fra vores lotteri.  



Vi var inviteret til at lave opvisning til årets BørneBazar, hvor Tamra Rasannes og spillede, 

en hyggelig aften, med lidt småregn. 

Stor tak skal der lyde til støttegruppen for hjælp og opbakning ved alle arrangementer vi 

har haft den forgangne år. Både ift 20 års jubilæum og for kampen omkring Træffet, 

specielt med vores lotteri.   

I 2019 havde vi en hyggelig, lidt lun sommerafslutning, Også en hyggelig juleafslutning, 

hvor vi fik besøg af La Fame Sko, og der var da også nogle der fik investeret i godt 

dansefodtøj.  

Ligesom de foregående år; Sidst men ikke mindst endnu en stor tak til; klubbens 

medlemmer– til vores dygtige instruktør Inger– til bestyrelsen  og støtteforeningen, for at 

vi i fællesskab kan danne Western Express – vores alle sammens bedste linedanceklub i 

Ølgod. 

 

Tak for året 2019. 

 

Charlotte Benedikt Hansen 

Formand Western Express -Ølgod 

 


