
Referat af  
Generalforsamling i Holbæk Mavedanserforening 

d. 20. februar 2017 kl.18.40 
 

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

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent.  
 

2. Bestyrelsens beretning fremsættes af formanden 
 

3. Regnskabet forelægges og godkendes  
 

4. Behandling af indkomne forslag 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

5. 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.  
 
5.a. Valg af menigt medlem (Sussie Lønning) 
5.b. Valg af menigt medlem/sekretær (Jannie Byø) 
5.c. Valg af næstformand (Maria Keller) 
5.d. Valg af revisor (Johannes Sarp) 

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret 
Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 18 år 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før. 
For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 
generalforsamlingen er for forslaget. I alle øvrige tilfælde, er almindelig stemmeflertal 
afgørende ved afstemninger. 

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

  

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


REFERAT  

Ad. 1.  Valg af dirigent. Laila Kunckel blev valgt.  
 

Ad. 2.  Bestyrelsens beretning fremsættes af formanden  
 

v./ Anna Barner Sarp 

2016 var endnu et godt år for Mavedans i Holbæk. Her følger en kort oversigt over aktiviteterne i 

det forgangne år.   

 

 Imellem jul og nytår havde vi workshoppen ”Ryst Juleflæsket”  

 

 I perioden 11. januar- 25. april trænede tre ugentlige hold: Lilla, Pink og Turkis hold.  

 

 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.    

 

 Generalforsamling blev afholdt d.3.februar og bestyrelsen fortsatte uændret med de samme 

medlemmer som i 2015.  

 

 I marts lykkedes det at starte et grønt begynder hold med 6 mødegange.  

 

 I anledning af Dansens Dag d.29. april dansede vi to forestillinger på Teatret Fair Play. Det 

var et større arrangement med deltagelse af tre hold, gæstedansere udefra og bazar i foyeren. 

Arrangementet blev støttet af Kultur og Fritidsforvaltningen i Holbæk Kommune og begge 

forestillinger var udsolgt. I ugen op til showet kom TVØST forbi og optog et TV-indslag i 

vores klublokale.  

 

 Inessa Nicolajsen underviste to ugentlige teknikhold 4 onsdage i maj, et let øvet og et øvet 

hold.  Der var god tilslutning og både Inessa og deltagerne gav meget positive 

tilbagemeldinger.  

 

 I Pinsen dansede foreningen på Holbæk Havnekulturfestival SKVULP. Det var en meget 

festlig optræden på en svævende scene på havnen. Ca. 500 publikummer var mødt op, og 

selvom vi kun havde fået tildelt 6 min. så har vores optræden alligevel gjort stort indtryk og 

været rigtig god reklame for foreningen. Mange tak, Maria, Guri, Christine, Anita, Kristiane, 

Olga, Laila, Helene, Anette og Helle. I gjorde det så flot.  

 

 Søndag d.15. maj var Dud Muurmand gæsteinstruktør med to spændende workshops; 

”Ghawazee tilbage til rødderne” og ”Drama-fusion: Udtryk og fortolkning i dans” For mig 

personligt var det årets dansemæssige højdepunkt. Dud er en fremragende underviser med 



meget at byde på.  

 

 Sommertræningen var velbesøgt igen i år. I perioden 1. juni til 13. juli trænede to hold hver 

onsdag.  

 Den 6. juni afholdt vi en ekstraordinær generalforsamling for at sammenlægge den gamle 

Vestsjællands Mavedanserforening Jasmin med Holbæk Mavedanserforening. 

Sammenlægningen blev vedtaget og er nu en realitet. Den ”nye” forening bærer vores navn 

og bruger vores vedtægter. Jasmins pengebeholdning blev delt imellem Holbæk 

Mavedanserforening og Kalundborg Mavedans og Ballet. 

 

 Lørdag d. 11. Juni afholdt vi klubdag. Først en gratis workshop med Anna. Så løsning af praktiske 

opgaver i klublokalet. Vi indrettede bl.a. et omklædningsrum i biblioteket og gjorde hovedrent. 

Dagen blev afsluttet med fællesspisning og åbent dansegulv.  Det var rigtig hyggeligt. Vi fik udrettet 

meget på kort tid.  

 

 I uge 29 deltog 10 medlemmer i min træningslejr for mavedansere. Katja, Maria, Lærke, 

Janni, Betina, Pia, Louise, Junni, Charlotte og Susanne var med på Vestsjællands 

Idrætsefterskole på én uges hård træningslejr.  

 

 Efterårs sæsonen blev delt op i to dele: 8 gange i August-September og 8 gange i oktober-

november. Årsagen var først, at vi ikke vidste om vi kunne blive i klublokalet på Østre 

Skole. Det var ikke uden omkostninger. Desværre smeltede 4 hold sammen til 2 hold i 

oktober. Det var svært at fastholde danserne på trods af gode intentioner.   

 

 Den 3.-4. september kom norske Majken Wærdahl tilbage for at afholde 2.del af Intensiv for 

øvede ++ Det blev en rigtig god weekend med deltagere langvejs fra. Kurset blev kun 

udbudt til de dansere, som havde deltaget i hendes 10 timers intensiv for øvede i januar og 

kursusindholdet var en fortsættelse deraf. Gav et overskud til foreningen på kr. 1115,-  

 

 D.30. september holdt vi Sæsonstartsfest i klublokalet. Vi byggede et indendørs beduintelt 

og satte alle sejl til. Festen var godt besøgt. Der var fællesspisning, optræden, 

videofremvisning og orient disko. Tusind tak til Sussi, Laila og Maria for det flotte 

arrangement.  

 

 I november deltog 9 af foreningens dansere i konkurrencen Danish Open Bellydance i 

Glostrup. Vi var repræsenteret i alle rækkerne: Både Fusion, Gruppe, Solist og Grand Diva. 

Jeg håber, at foreningens medlemmer også 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.      

 

 Den 26. november havde vi en gratis introduktionsdag for begyndere. Der kom 8 dansere og 

det blev en fin workshop. To af deltagerne valgte efterfølgende at starte på et ugentligt hold.  



 I starten af december var tre bestyrelsesmedlemmer ude at optræde i Sofiehavens Børnehave 

og på Genoptræningscenteret i Holbæk. Formålet var af skabe opmærksomhed om 

foreningen. 

 

 Kommunikation til medlemmerne foregår fortsat via tre kanaler: Holdsport.dk, websiden 

www.holbaek-mavedans.dk  og Facebook-gruppen ”Mavedans i Holbæk” 

 

 I 2017 venter nye opgaver:  

Vi skal i dialog med Holbæk Kommune om flytning til et nyt klublokale. 

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

Vi skal have fokus på rekruttering og fastholdelse af begyndere.   

Vi skal forhåbentlig indkøbe spejlvæg på hjul samt måtter.  

Vi skal danse Flashmob på Dansens Dag og sceneshow ved Skvulp i Pinsen 

Vi skal planlægge sæson 2017/2018 med undervisning, sæsonstartsfest, gæstelærerbesøg og 

andre aktiviteter.  

Og vi skal danse. Rigtig meget.  

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2016.  Jeg er meget stolt og glad for at være 

formand for vores lille forening, som har så højt aktivitetsniveau og glæder så mange med 

danseoplevelser året rundt.  

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.  

 
Ad. 3 Regnskabet forelægges og godkendes  
 
Laila Kunckel fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Er vedhæftet som pdf-fil.  
 
Ad. 4. Behandling af indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag.  

 

Ad. 5 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.  

5.a. Valg af menigt medlem - Sussie Lønning blev genvalgt.  
5.b. Valg af menigt medlem/sekretær - Jannie Dahl-Byø blev genvalgt.  
5.c. Valg af næstformand - Maria Keller blev genvalgt.  
5.d. Valg af revisor  - Anja Skovbo blev valgt.  

 

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

