
Referat af:  
Generalforsamling i Holbæk Mavedanserforening 

d. 3. februar 2016 kl.19.00 
 

Sted: I foreningens lokale på Østre Skole, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk  
 

 

1. Valg af dirigent. Laila Kunckel blev valgt.  
 

2. Formandens beretning  v./ Anna Barner Sarp 
 

2015 var et godt år for Mavedans i Holbæk. Her følger en kort oversigt vores aktiviteterne i 

det forgangne år.   

 

I perioden januar-april trænede to undervisningshold i aftenskoleregi hos AOF Holbæk på 

Roedsvej 10.  

 

I slutningen af april dansede vi to forestillinger på Teatret Fair Play. Det var et større 

arrangement med 37 dansere, gæstedansere udefra og med bazar i foyeren. Forestillingerne 

blev støttet økonomisk med hhv. 12.000 kr. fra Kultur- og Fritidforvaltningen og 8.000 kr. 

fra Nordeafonden. Pengene blev bl.a. brugt til at indkøbe kostumer.  

 

I maj holdt vi generalforsamling i forbindelse med en videoaften, og besluttede at puste nyt 

liv i Holbæk Mavedanserforening, som har eksisteret siden 2006. En ny bestyrelse blev 

valg, og den afgående formand Anja Hansen ønskede ikke at modtage genvalg, så jeg blev 

ny formand. Laila Kunckel fortsatte som kasserer, Maria Keller blev næstformand og Janni 

Dahl-Byø samt Sussi Lønning medlemmer af bestyrelsen.  

 

På generalforsamlingen blev en vedtægtsændring også besluttet: Den siger at foreningens 

formål (ud over at udbrede kendskabet til mavedans) også er at skaffe gode fysiske rammer 

for træningen i form af et klublokale. Det blev den nye bestyrelses første opgave at sørge for 

det.  

 

Kort derefter lavede jeg en ny webside til foreningen: www.holbaek-mavedans.dk  Ud over 

websiden foregår en del kommunikation til medlemmerne via Facebook-gruppen 

”Mavedans i Holbæk” 

 

I perioden april-august trænede to undervisningshold hver onsdag. Stadig i aftenskoleregi 

hos AOF Holbæk. Vi lagde ud på Roedsvej 10, men blev midt på sommeren flyttet til 

Anders Larsensvej 1. Herefter ophørte mit job hos AOF Holbæk efter 18 års samarbejde.  

 

I juli deltog 7 medlemmer i min træningslejr for mavedansere. Katja, Pernille, Maria, Janni, 

Olga, Lise og Lili var med i Nordjylland på én uges hård træningslejr.  

 

http://www.holbaek-mavedans.dk/


Efterårs sæsonens undervisning blev for første gang i foreningsregi. Vi havde først to – så 

tre - hold om ugen i perioden september til december. Som forening har vi ret til egnede 

lokaler fra kommunen, men det var svært at få et lokale. Først var vi på Anders Larsensvej 

1, men her klagede en yogalærer over larm fra os, så vi blev flyttet til Østre Skoles 

drengegymnastiksal. Og det blev en kold, snavset og trist affære. Vi var enige om, at det var 

dejligt at danse sammen, men at lokalet trak energien og humøret nedad. Så vi ville helst 

finde et andet sted, hurtigt.  

 

I september holdt vi Sæsonstartsfest på Kultur Kasernen. Festen var godt besøgt. Tak til 

festudvalget for indsatsen.  

 

Bestyrelsen undersøgte flere muligheder, også for at leje sig ind hos en privat udlejer – enten 

i eget lokale eller på en danseskole. Men det står klart, at økonomien ikke hænger sammen i 

det regnestykke. Jeg henvendte mig flere gange til Kultur og Fritidsforvaltningens Gitte 

Dolmer og bad om et bedre egent lokale. Og endelig i slutningen af november kunne de 

tilbyde os en 6 mdr. midlertidig brugeraftale på det gamle skolebibliotek på Østre Skole i 

centrum af Holbæk.  

 

Vi flyttede ind i det nye klublokale en lørdag i slutningen af november. Tak til alle de 

frivillige som hjalp med flytning af spejle, oprydning, rengøring og klargøring af lokalet. 

Også tak til dem, som har foræret foreningen ting og sager.  

 

Ved sæsonstart i september implementerede vi et nyt online tilmeldings- og betalingssystem 

kaldet Holdsport.dk Det var på opfordring af vores kasserer Laila Kunckel. Vi skulle alle 

lige vænne os til det - og der var en del startvanskeligheder med at oprette brugerne. Det ser 

ud til at fungere nu. Og bestyrelsen har tillid til, at når systemet kommer helt op at køre, så 

vil tilmeldinger, administration og regnskab være let at håndtere.  

 

I november deltog 6 dansere fra foreningen i konkurrencen Danish Open Bellydance i 

Glostrup. Pia, Junni, Susanne, Charlotte og Louise stillede op i gruppekategorien: Og 

bestyrelsesmedlem Janni Dahl-Byø stillede op i Grand Diva kategorien. Jeg håber, at 

foreningens medlemmer fremover vil markere sig stærkt ved konkurrencer i både ind- og 

udland. Ikke fordi det at konkurrere er et mål i sig selv. Men fordi udvikling, ambition, 

træning og højt fagligt niveau skal kendetegne Holbæk Mavedanserforening. Og fordi vi 

ikke er bange for at vise det frem.      

 

To workshops:  

D. 21. november havde vi workshoppen ”Begynder Inspiration” og imellem jul og nytår 

havde vi workshoppen ”Ryst Juleflæsket”  

 

Spejle. Janni Byø og jeg flyttede spejlene fra Roedsvej til Anders Larsens vej i juni. En 

inspektør fra Holbæk Kommunes tekniske forvaltning gjorde os opmærksom på, at spejlene 

ikke har sikkerhedsglas, og at de derfor ikke må bruges til undervisning og ikke må 

fastmonteres i kommunens bygninger. Der blev indhentet tilbud fra en glarmester på nye 

spejle (for vi troede, at vi kunne blive på Anders Larsensvej), og der blev indsendt 

ansøgning til Nordea Fonden og Tuborg Fonden om støtte til indkøb af spejle og skabe. 



Tilbuddet lød på kr. 15.000,- men vi fik afslag fra begge fonde. Derfor valgte vi alligevel at 

flytte spejlene med til Østre Skole i november. Vi skal huske, at det er en midlertidig 

løsning, som vi skal tage hånd om i det nye år.  

 

Gæstelærerbesøg. I weekenden 15.-17. januar 2016 havde vi gæstelærer Majken Wærdahl 

fra Norge på besøg. Der blev solgt i alt 42 pladser fordelt på 4 workshops, og weekenden 

gav foreningen et overskud på kr. 6.822,85  Det var en stor succes. Også fordi vi formåede 

at tiltrække kursister fra hovedstaden, Jylland og Sverige.    

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2015.   

 

I 2016 venter nye opgaver:  

Vi skal i dialog med Holbæk Kommune om en mulig forlængelse af brugeraftalen.  

Vi skal prioritere hvilke opgaver og tiltag vi vil kaste os over.  

Vi venter svar fra Kulturpuljen, hvor vi har søgt om støtte til det næste show på Teatret Fair 

Play.  

Vi skal planlægge det nye år med undervisning, sæsonstartsfest, gæstelærerbesøg og andre 

aktiviteter.  

Vi skal finde en løsning mht spejlvæg.  

Og vi skal danse. Rigtig meget.  

 

 
3. Regnskabet blev fremlagt af Kasseren og godkendt af 

generalforsamlingen.  
 

4. Valg til bestyrelsen  

Ifølge foreningens vedtægter er formand og kasserer på valg i lige år. 
Næstformand, sekretær og menigt medlem er på valg i ulige år. Revisor er på 
valg hvert år.  
 
Formand Anna Barner Sarp blev genvalgt.  
Kasserer Laila Kunckel blev genvalgt.  
 

5. Indkomne forslag  
(ingen)  

Foreningens vedtægter kan læses på www.holbaek-mavedans.dk  

http://www.holbaek-mavedans.dk/

