
Beretning 2016 

 

Foreningen har kørt nogenlunde stabilt det sidste år (eller 2), med ca 40 medlemmer. Kernen i 

undervisningsdelen har været kursusforløb med Maria over 8 gange pr. sæson på flere niveauer. Som nyt 

havde vi 2 weekendworkshops i foråret med hhv Charlotte de Neergaard og Gunner Svendsen. 1. med 

fokus på basisteknik og 2. almindelig danseudvikling med udgangspunkt i deltagernes ønsker. Den første 

skal nok ikke gentages i samme form og sidstnævnte har vi inviteret igen til foråret 2017. 

 Hyggepracticaerne har vi de første år haft mange af uden så mange deltagere. Vi indførte så 4 practicaer 

med værter pr sæson, det har haft en positiv effekt, så jeg tror det er den rigtige vej med plads til 

videreudvikling.  

Milongaerne har vi 2 af pr sæson. Niveauet ligger på ca 25 deltagere under meget hyggelige former og med 

god økonomi. Næste milonga kaster vi os ud i en med levende musik og jeg håber vi kommer mere i den 

retning fremover. Nytårsmilonga med middag og det hele søsætter vi også i år og forestiller os, at vi kan 

skabe en tradition her. 

Vi har haft vores facebookside, som Jette styrer meget fint,  næsten fra  starten af foreningens dannelse, 

men for at øge vores synlighed/tilgængelighed  har vi nu også fået en hjemmeside. Det er Marco der er 

primusmotor for den og det er vi rigtig glade for. 

Jette (pr-ansvarlig) og Susanne (formand) var på et fyraftensmøde i juni 2016 arrangeret af Holbæk 

Kommune, der handlede om hvordan man kan bruge de lokale medier til at synliggøre foreningens 

aktiviteter.  Titti var i her i oktober på fundraisingkursus for foreninger også arrangeret af kommunen. 

Alt i alt har vi haft et år med flere nye initiativer, som har været postive. Udfordringen fremover er 

selvfølgelig at fremme tilgangen af nye dansere i foreningen, hvis vi skal kunne sikre os et levende (og 

blivende) dansemiljø lokalt. Så fokus på gode tilbud i foreningen og udadvendte aktiviteter mhp synlighed 

er centralt det næste år. 
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