
Formandsberetning – Western Express -2018 

 

Igen er et godt og aktivt linedanceår gået 

47 medlemmer er der på vores medlemsliste –det betyder få nye dansere på B1-  og at 

nogle desværre har valgt at finde andre motionsformer, nogle på pauser pga sygdom, vi 

må sammen arbejde på at få ”lokket” nogle nye medlemmer til. 

Foråret var udfordret af Ingers sygdomsperiode, Berend Ziengs fra Happy Footstep hjalp i 

en periode med torsdagsholdene, og der blev rykket rundt på datoer. Stor tak til alle vore 

dansere for den positive opbakning i denne lidt svære tid. Sammen med jeres forståelse 

var det muligt at holde klubben kørende på svag blus indtil sommerferien. Og Tak til Inger 

for den viljestyrke de havde i den periode, Du ville bare danse;-) og det ville vi også, så 

WIN – WIN situation. 

I februar 2018 var der 9 fra Wetsern Express  der deltog i Windmill i Vejle, det var 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”  

Sommerdans blev i år brugt til erstatningsdans for de dage vi aflyste gennem foråret, men 

rigtig hyggelige aftener 

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

supergodt og HOT, og der var rigtig mange mennesker omkring os. Anden gang vi 

optrådte var der mindst lige så mange mennesker og en ”BIIIP” vadede lige igennem 

opvisningen – sådan har vi aldrig prøvet det før. Bagefter blev der inviteret på hyggeligt 

fællesspisning i OASEN. 

Jeg havde den ære i at få besøg af nogle af mine dansemus(frøer) til min sølvbryllupsfest i 

august, det er en dejlig tradition vi har i klubben, hvor vi viser ansigt udadtil, skønt at få 

besøg 

Dagen efter var det  Bork Havn og Slidskeræs. Vi blev atter hyret til en opvisning, så  

Western Express drog afsted, det var en zuper god oplevelse, og der var mange der valgte 

at deltage i de Workshops som Inger havde med. Arrangørerne var godt tilfredse, så 

håber, at der bliver ringet efter os igen.  

Western Express afhold fredag i uge 41 vores årlige træf, nr 19 – en kæmpe succes – med 

ca. 140 glade linedansere. Vi havde inviteret Charlotte Damgaard Larsen som gæste 

instruktør, der blev danset rigtigt meget, nogle gode workshops. Hyggen rundt ved 

bordene, var til stede både under dansene og ved kaffepausen 

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

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



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

har haft den forgangne år, Tak for kampen omkring Træffet, specielt med vores lotteri.   

I 2018 havde vi en hyggelig sommerafslutning, varmen gjorde at nogle dansede med bare 

tæer, så det var nemt at danse sig til varmen. Også en hyggelig juleafslutning, hvor vi fik 

udloddet de overskydende gaver fra vores træf  

  

Ligesom sidste år; Sidst men ikke mindst endnu en stor tak til; klubbens medlemmer nye 

som gamle – til vores dygtige instruktør Inger, som er tilbage på fuld skrald – til 

bestyrelsen  og støtteforeningen, for at vi i fællesskab kan danne Western Express – vores 

alle sammens bedste linedanceklub i Ølgod. 

 

Tak for året 2018. 

 

Charlotte Benedikt Hansen 

Formand Western Express -Ølgod 

 


