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Så blev det endelig tid til den årlige generalforsamling. Vi forsøgte den 25 . marts 

2020 men blev jo som bekendt ramt af Corona nedlukningen. 

Vi har siden sidste generalforsamling tilbage i foråret 2019, afviklet følgende 

arrangementer: 

Opvisningsfest i maj 2019 

Sodavandsdiskotek i oktober 2019 og marts 2020 

Julebal december 2019 

Julefrokost december 2019 

Fastelavnsfest februar 2020 

Dansecafeer løbende over sæsonerne. 

Desværre måtte vi aflyse opvisningsfesten i maj måned 2020.  

Opvisningsfesten 2019 blev igen afholdt i Korup Kultur- og Idrætscenter. Denne 

dag blev en meget hyggelig dag, med mange afvekslende opvisninger af diverse 

hold og længden på opvisningen var igen meget tilpas. 

Vores sodavandsdiskoteker her i klubben, er stadig en stor succes og ved den 

første i efteråret 2019 var vi næsten 130 børn tilstede. Men vi ligger fortsat ellers 

omkring de 100 deltagere, så det er rigtigt fint. Endnu en stor tak til alle vores 

instruktører som er med disse aftener og dermed er med til at gøre det til en god 

oplevelse for børnene. 

Vores julebal i december blev holdt i Korup Kultur- og Idrætscenter, efter en 

afstikker året før til Højbyhallen, var det dejligt at være tilbage igen. Det lykkedes 

at få afholdt et godt julebal med besøg af vores nissefamilie, musik af vores hus 

orkester I’t Takes Two, godtposer, opvisninger mv.. Igen kunne vi have ønsket lidt 

flere deltagere, men december måned er en travl måned for os alle, men dem som 

deltog havde en hyggelig dag.  

Årets julefrokost for klubbens pardansere med flere blev afholdt i december 2019 

her i klubben. Vi var ca. 64 personer som deltog. Det er bare en hyggelig tradition 

som hører til årligt i december måned.  

Til fastelavnsfesten i 2020 var vi 140 tilmeldte og ligger stort set på samme antal 

deltagere som tidligere. Igen fulgte vi traditionerne omkring afviklingen med 

tøndeslagning, udklædninger, fastelavnsboller, saftevand, dans og meget mere. 



 

Vores månedlige dansecafeer bliver stadig afviklet, dog har vi valgt at afholde 

disse hver anden måned, men der er desværre meget få deltagere, så hvad vi gør 

omkring disse i fremtiden må vi afvente og se. 

Opvisningsfesten som var planlagt til maj måned 2020 blev jo som bekendt  aflyst 

pga. Corona. Det blev i det hele taget en meget mærkelig og brat afslutning på 

dansesæsonen som fra den 13. marts blev lukket ned. Heldigvis fik vi lov at danse 

14 dage inden skoleferien startede. Disse 14 dage blev pænt besøgt, dog mest på 

børneholdene. 

Hvornår vi igen kan afholde arrangementer  er dog stadig uvist og vi er i 

bestyrelsen meget tvivlende på, om vi får lov til, at afholde juletræsfest samt 

julefrokost for vores voksne dansere her i december måned. Vi må se og melder 

selvfølgelig løbende ud i takt med at regeringen melder ud i disse Corona tider.  

Vi kommer ud af 2019 med et lille overskud. Dette er positivt efter at vi i 2 år har 

måtte igennem en tilbagebetaling af for meget udbetalt lokaletilskud til Odense 

Kommune. Vores egenkapital er dog fortsat negativ og vi vil derfor i bestyrelsen 

foretage de nødvendige tiltag, for at få denne på den positive side igen.  

Vi ansøgte hjælpepuljen om lønsikring i foråret 2020 og fik heldigvis denne 

bevilliget, således at vi kunne udbetale sædvanlig løn til vores instruktører/ 

rengøring i april, maj og juni måned.  

Mere om økonomien vil vores kasserer tage senere. 

Vores sponsoraftale med vores udlejer kører nu på 6 år og vi modtager hver 

måned et sponsorat på 15.000,- kr. Dette sammenholdt med vores årlige ”lille” 

huslejestigning gør, at vores økonomi hænger bedre sammen. 

Vi vil endnu engang takke vores udlejer Hans Thorhauge for den støtte der ydes 

via sponsoratet samt det gode samarbejde som vi har i hverdagen. 

Ligesom tidligere år har vi lejere inde i klubben som benytter vores faciliteter, det 

har i forgangene år været: 

Leg med Sanserne 

Swing the Shoes 

AOF 

Peter Friis 

Tango Forening fra Odense 

Kiropraktor Marianne Nørup. 

 



Udover ovennævnte benyttes vores lokaler også til forskellige Salsation- og 

Crossdance events mv.  

 

 

Det sidste års tid har igen været med nye tiltag i vores danseprogram, det er 

glædeligt at vi hele tiden fornyer os, dette er også med til at gøre klubben 

interessant og er med til at tilføre nye medlemmer løbende. Vi har rigtig god 

tilslutning på alle vores hold og især på vores børnehold. Vi har på denne 

baggrund fået nye instruktører tilknyttet  vores i forvejen gode og dygtige stab af 

instruktører. 

Vi var så heldige at modtage 35.000,- kr. fra Nordea Fonden. Pegene var 

øremærket til en flot ny spejlvæg i vores kælderlokale. Vi sørger løbende diverse 

fonde og håber derigennem, at vi kan få tilskud til udskiftning af vores musikanlæg 

i de 4 sale. Dette sker dog ikke på en gang, men forhåbentligt hurtigst muligt. 

Traditionen tro så afsluttes beretningen med at rette en stor tak til alle de 

frivillige, alle instruktører og vagter som i løbet af året har været med til, at få 

hverdagen til at fungere. 

En stor tak skal også lyde til resten af bestyrelsen for det arbejde i udfører for 

klubben. 

Tak til jer alle. 

 

Søndag den 25 oktober 2020 

 

Kenneth Riding      

Formand    Dirigent 


