
Hermed nyhedsbrev om den kom-

mende tid, hvor vi stadig er påvirket 

af Corona-virussen.  

 

Sæsonen fik en alt for tidlig afslut-

ning : 

Efter mandagens pressemøde må vi 

nu erkende, at vores sæson fik en 

brat og tidlig afslutning. Vi har været 

lidt tilbageholdende med at melde 

dette ud, da der indtil i mandag var 

et spinkelt håb om, at vi kunne nå at 

ses, bare en enkelt gang inden sæso-

nen randt ud.  

Nu må vi i stedet se frem til en ny og 

spændende sæson 2021. 

 

Kære medlem af Get It On Liners 

 

 

April 2020 

Hvad sker der med de aflyste arran-

gementer: 

Som i ved, måtte vi jo aflyse de sidste 

tre arrangementer i denne sæson. På-

skedansen bliver vi snydt for, men der 

arbejdes på, at både Niels Poulsen og 

Darren Bailey kan besøge klubben på 

et andet tidspunkt. Alle tilmeldte har 

modtaget penge retur. Følg med på 

hjemmesiden www.getitonliners.com 

og facebook og selvfølgelig også på 

holdene, når den tid kommer. 

 

Sommerdans på havnen: 

Som de forrige år, er sommerdans på 

havnen planlagt hver torsdag, fra og 

med uge 24 og til og med uge 32. Vi 

krydser alt vi kan og håber, at vi kan 

gennemføre, men som alle ved, er intet 

sikkert. Så igen – følg med på hjemme-

siden og facebook – vi skriver der, lige 

så snart vi ved, hvad der sker. 

 

 

 

 Vi står sammen—hver for sig ... 

http://www.getitonliners.com


Bestyrelsen lytter: 

Bestyrelsen er et par gange, tilfældigt, 

blevet bekendt med, at nogle dansere 

føler sig ”presset” til at deltage i det 

ene eller andet arrangement eller ud-

valg. Det er vigtigt for os at påpege, at 

ingen skal/må føle sig presset til at 

deltage. Vi ved godt, at vi(primært in-

struktørerne) mange gange spørger 

om i vil deltage i alt muligt. Det er vig-

tigt at sige, at et nej er næsten lige så 

godt som et ja – forstået på den måde, 

at vi altid vil respektere, at man takker 

nej til en mulighed man ikke ønsker at 

gribe . 

Samtidig vil vi opfordre til, at man ta-

ger fat i bestyrelsen, hvis der er noget 

man ikke forstår, ikke er tilfreds med 

eller som man bare synes skal frem. 

Bestyrelsen vil gerne lytte til jeres øn-

sker og ved dialog undgår vi, at den 

berømte fjer kan blive til ti høns. 

 

 

Fordanser-trop: 

Som mange af jer nok har bemærket 

er det ikke altid en instruktør, der dan-

ser for på B-gulvet ved vores fester. Vi 

har dannet en fordanser-trop med de 

dansere, der indtil nu har haft lyst til at 

lægge ben til. Vi har plads til flere – og 

kan du bare en eller to begynderdan-

se næsten i søvne, kan danse forskelli-

ge danse til ”andet musik” og har lyst 
Kransekage og champagne gøres 

klar til nytårsfesten 

Man kan hjælpe på mange måder - Michael 

er tekniker og  ”praktisk gris” ved arrange-

menter - en del af vores fordanserhold - nå 

ja, og gift med Vera :-) - har du lyst til at hjæl-

pe, så bare sig til - der er plads til alle … også 

ham eller  hende du har derhjemme :-) 



 

 

til at øve dig lidt før et arrangementet 

– så meld dig endelig – det er en stor 

hjælp og vi er så stolte over alle de 

nye dansere der ”vover pelsen”. 

 

 

En hilsen fra vores kasserer, Rie: 

Det er dejligt, at i flittigt bruger mobi-

lepay til forskellige former for betalin-

ger. Da der netop er mange former for 

overførsler og betalinger er det vigtigt 

at tilføje, hvad overførslen er for. På 

den måde er vi fri for at lave fejl, når vi 

skal bogføre efterfølgende – tak . 

 

 

Nyt og spændende hold – Motions-

holdet: 

Efter jul startede vi et nyt og spænden-

de motionshold op. Når vi får en ide er 

det jo aldrig til at vide, om den holder 

vand – MEN det gjorde denne. Holdet 

har været en succes og både dansere 

Sommerens arrangementer  - forhå-

bentlig: 

Havnedans på Havnen i Frederisksund 

Foran Toldboden 

Torsdage fra og med uge 24 til og med 

uge 32 

Kl. 19.00-21.00 

 

Der er ingen tilmelding—man møder 

bare op og danser og hygger 

 

Sæsonstart forhåbentlig: 

Intro i uge 33 

 

Se mere på www.getitonliners.com 

og instruktører går hver gang hjem 

med masser af sved på panden og et 

stort smil. Vi danser lettere danse i et 

stigende og højt tempo, så de berømte 

10.000 skridt er hver gang danset, så 

Dans med Tina Argyle - maj 2019—og alle de glade dansere 



 

Heimdalsvej 63, st.  

3600 Frederikssund  

 

Telefon: 22 37 13 22  

Find os på 

Facebook! 

godt og vel. Vi fortsætter med moti-

onsholdet næste sæson og glæder os 

til det!  

 

 

Sæson 2020/2021 er nu planlagt: 

Vedhæftet denne mail er også den 

kommende sæson-plan. Som i kan se, 

er der ændringer i instruktør-staben. 

Vi får desværre ikke fornøjelsen af 

Christine i kommende sæson, da Chri-

stine er i gang med uddannelse og har 

været nødt til at vælge instruktørtjan-

sen fra. Christine har været så sød at 

tilbyde sin hjælp til sommerdans på 

havnen, så I har stadig mulighed for at 

gøre brug af hendes gode ben lidt 

endnu .  

Ligeledes må vi også sige farvel til 

Malene som vikar. 

Held og lykke til jer begge og vi hå-

ber alle, at vi mødes på diverse danse-

gulve igen. 

 

Til sidst er kun tilbage at nævne, at 

hvis omstændighederne tillader det, 

så er vores opstart med intro-aftener 

som normalt, i uge 33 og vi glæder os 

helt vildt til igen at komme i gang med 

at danse sammen med jer alle! 

 

Pas på jer selv og hinanden! 

Dansehilsner fra bestyrelse 

og instruktører  

Fra Havnedansen 2019 - vi krydser fingre for i år …. 


