
Generalforsamling i Holbæk Mavedanserforening 

19. Februar 2018 kl. 18.40 

 

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

Fremmødt: 14 medlemmer, heraf hele den siddende bestyrelse 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  
Laila Kunckel blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning for år 2017 fremsættes af formanden 
(se bilag 1) 
 
3. Regnskabet forelægges og godkendes  
(se bilag 2) 
Revisor Anja Skovbo havde gennemset og godkendt regnskabet før generalforsamlingen.  
 
Regnskabet blev fremlagt for generalforsamlingen af kasserer Laila Kunckel og godkendt.  
 
4. Behandling af indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag.  

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 formand  
Anna Barner blev genvalgt.   
 
5.b. Valg af kasserer  
Laila Kunckel blev genvalgt 
  
5.c. Valg af revisor  
Anja Skovbo blev genvalgt 

 

 

 

  



Bilag 1.  

 

Bestyrelsens beretning for året 2017  

v./ Formand Anna Barner Sarp 

 

2017 var et godt år for Mavedans i Holbæk. Her følger en kort oversigt vores aktiviteter i det 

forgangne år.   

 

 Den 13.-15 januar havde vi besøg af den tysk/belgiske gæsteinstruktør Khalida Bech. 

66 solgte pladser fordelt på 5 workshops. Det var en stor succes, og alle er enige om, at 

Khalida er en dygtig instruktør, som gerne må komme igen en anden god gang.   

 

 Shimmi-workshop. Den 28. januar havde vi en kort workshop med temaet shimmi.  

 I perioden januar-april trænede to faste undervisningshold i klublokalet; lilla hold og 

pink hold. 

 

 Ved generalforsamlingen den 20.februar 2017 blev Sussi Lønning og Janni Byø 

genvalgt, og bestyrelsen fortsatte uændret med samme sammensætning som siden 

2015.  

 

 Den 11.-12. februar afholdt vi tredje og sidste del af en række intensive weekender 

med den norske instruktør Majken Wærdahl. Der var deltagelse af dansere fra både 

Aalborg, Århus og København. Og det var en meget vellykket weekend med virkelig 

intensiv træning på højt niveau.  

 

 Den 27. februar havde vi Bazar i klublokalet i forbindelse med den almindelige 

mandagstræning.  

 

 Den 11.-12 marts deltog 10 øvede piger i et slør-weekendkursus. Jeg underviste i slørteknik 

for silkeslør og koreografien ”Luft”  

 

 Den internationale Dansens Dag fejrede vi i år med en flashmob i Kvickly Slotscenteret. 

Forud for flashmobben var koreografien Oyen El Maher blevet delt på video via Facebook 

og undervist i et kort 3-ugers forløb i april, som man kunne melde sig til særskilt.  

 

 Foreningen var flot repræsenteret ved SKUVLP, Holbæk Havnekulturfestival i Pinsen. 42 

dansere optrådte på den store scene i et langt og flot show, hvor vi også fik forstærkning af 

en showgruppe fra Danmarks Mavedanserskole i København. Foreningen fik meget omtale 



og god reklame ud af dagen. Det er sjældent, at man får lov at stå på så stor en scene. For at 

få så mange dansere som muligt med, havde vi oprettet et opsamlingshold ”blåt hold”, som 

trænede intensivt i april og maj. På den måde kunne dansere, som ikke allerede gik på de 

faste mandagshold også være med til at optræde. Der blev også skabt en projektgruppe 

kaldet ”Burn Dub”, hvor 6 dansere gik sammen om at skabe tre nye koreografier til ét 

stykke musik og danse dem samtidigt. Det gør mig stolt og glad, når foreningen kan danne 

ramme om nye eksperimenterende arbejdsformer, samarbejde på tværs af hold og geografi - 

så og endda med så gode resultater.  

 

 I sommerferien udbød foreningen for første gang sommerferie aktivitet for børn igennem 

Holbæk Kommunes koordinerede sommerferieaktiviteter for børn. Det var ikke nogen stor 

succes. Der kom kun tre piger. Men der var nu alligevel god reklameværdi i at have en hel 

side i det husstandsomdelte katalog, som blev delt ud til 10.000 børn i hele kommunen. I 

forbindelse med planlægningen af aktiviteten blev der indhentet børneattest til de to 

undervisere (Maria Keller og jeg selv). Og foreningen fik et nyt logo, en dansende pige med 

slør i hænderne.  

 

 Juni-teknik med Inessa Nicolajsen. Tre mandage i juni måned underviste Inessa Nicolajsen i 

teknik. Der var i alt 18 deltagere fordelt på to niveauer.  

 

 I perioden august til december havde vi fire faste hold: Pink og gul om mandagen samt 

turkis og grøn om onsdagen. Der har været rigtig god tilslutning til alle hold. Det har været 

en fornøjelse at undervise alle grupperne, som er meget forskellige. Det er også meget 

tilfredsstillende at kunne udbyde undervisning på både begynder, letøvet og øvet niveau. En 

lille håndfuld dansere har benyttet sig af muligheden for at danse to gange om ugen. Det 

håber jeg, at vi vil se mere af fremover.   

 

 Nye investeringer. En ny mobil spejlvæg blev bestilt fra Tyskland og leveret i august. Det 

var en stor investering på knap 30.000 kr. Og selvom vi søgte Holbæk Kommunes 

udstyrspulje, så fik vi intet tilskud og betalte hele beløbet selv af foreningens 

kassebeholdning. Tusind tak til de frivillige, som mødte op og hjalp med at løfte og samle 

de store spejlmoduler den dag i august. Vi investerer løbende i de ting, vi har brug for. I 

2017 blev der således også indkøbt 15 stk. ens slør.     

 

 Sæsonstartsfest 2017 blev afholdt den 22. september. 30 medlemmer deltog, og det blev en 

meget festlig aften med video, fællesspisning, optræden og fri dans. Tusind tak, Janni Byø, 

for at arrangere og pynte så utrolig flot op.   

 

 Forebyg skader. Den 8. oktober havde vi workshop med fysioterapeuten Marianne 

Mogensen, som underviste i fysiologi og skadesforebyggelse for mavedansere. Det var en 

meget spændende og vellykket dag, hvor vi blev meget klogere på kroppen og hvordan vi 

kan danse ergonomisk mere korrekt.  



 

 Ryst juleflæsket. Traditionen tro havde vi Ryst juleflæsket den 28. december. En workshop 

på åbent niveau, hvor dansere fra alle hold kan komme og træne på en let og uforpligtende 

måde. I år havde vi kombineret workshoppen med Bazar. En hyggelig og god dag. 

 

 Klublokalet. I hele 2017 har vi danset og trænet i klublokalet på Østre Skole, Bygning 3 (det 

gamle skolebibliotek). Brugeraftalen med kommunen er fortsat midlertidig, og der er intet 

nyt vedr. flytning.  

 

 Holdsport. Tilmeldinger, medlemsregistrering og administration håndteres fortsat i systemet 

www.Holdsport.dk Det fungerer godt og er forholdsvist nemt at bruge, både for bestyrelsen 

og for medlemmerne.  

 

 Web. Informationer og kontakt til medlemmerne sker på 4 flader: På Holdsport siden, på E-

mail, via vores webside www.holbaek-mavedans.dk og på Facebook via gruppen Mavedans 

i Holbæk. Kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne er en af de største udfordringer 

vi står overfor. Det er tidskrævende og nogen gange lidt svært at få beskeder frem til 

medlemmerne.  

 

 Økonomi. Foreningens økonomi er god og sund og hviler i sig selv (se vedlagt regnskab og 

budget).  

 

 Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2017.  

 

 I 2018 venter nye opgaver:  

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

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

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

aktiviteter.  

Og vi skal danse. Rigtig meget.  

 

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

