
Generalforsamling i Holbæk Mavedanserforening 

23. februar 2019 

På Kulturkasernens café i Holbæk 

 

 

1. Valg af dirigent  

Laila Kunckel blev valgt  

 

2. Formandens beretning for 2018  

Se vedlagte bilag 1  

 

3. Regnskab 2018  

Se vedlagte bilag 2.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

4. Indkomne forslag.  

Det blev besluttet at tilføje valg af 1-2 suppleanter (på valg hvert år) til vedtægterne.  

Og det blev besluttet allerede i dag at vælge 1-2 suppleanter.  

 

5. Valg 

Formand (Anna Barner) og Kasserer (Laila Kunckel) er på valg i lige år, altså i 2020.   

 

5.a. Valg af næstformand. Maria Keller blev genvalgt for 2 år.   

5.b. Valg af sekretær. Helle Aarøe blev valgt for 2 år.   

5.c. Valg af menigt medlem. Helle Bunkenborg blev valgt for 2 år.   

5.d. Valg af 1-2 suppleanter. Guri Lundberg og Monika Jensen blev valgt for 1 år.    

5.e. Valg af revisor. Anja Skovbo blev valgt for 1 år.  

 

 

 
 
 
 
 



Formandens beretning for 2018 
v./ Anna Barner Sarp 
2018 var et godt og aktivt år for Holbæk Mavedanserforening. 
 
Medlemstal 

Det er svært at give et præcist svar på, hvor mange mavedansere der er i Holbæk Mavedanserforening. 
Facebook gruppen ”Mavedans i Holbæk” har 156 medlemmer. På de faste ugentlige hold har vi ca. 45 
dansere. Når vi laver weekendworkshops ser vi en del nye ansigter. På Holdsport har 132 dansere et 
log-in. Men antallet af kontingent-betalende medlemmer i 2018 var kun 98. Der venter en opgave for 
bestyrelsen her i 2019 med at fastholde nuværende medlemmer, at skaffe nye medlemmer og at sikre, 
at alle aktive dansere i foreningen husker at betale kontingent. 
 
Bestyrelsen 

Bestyrelsen har siden 2015 bestået af Laila Kuckel, Maria Keller, Janni Byø, Sussi Lønning og jeg selv. I 
sommeren 2018 flyttede Sussi Lønning til Fyn, og da vi ikke havde nogen suppleant valgte jeg i 
september at spørge Helle Aarøe, om hun ville træde ind i stedet for Sussi. Det ville hun gerne. Tak for 
det. Det vil nok være klogt fremover at vælge 1-2 suppleanter her på generalforsamlingen, så vi ikke 
kommer i den situation igen. 
 
Lokale 

Efter gode 2,5 år med eget klublokale på Østre Skole måtte vi desværre flytte 2. maj. Kommunen havde 
solgt bygningen og kunne ikke anvise os et andet egnet lokale. Vi er ikke den eneste forening, som er 
blevet flyttet eller blevet hjemløs i 2018. Kommunen har solgt en stor del af sin bygningsmasse og 
forsøger at optimere brugen af de tilbageværende bygninger, så al kapacitet bliver udnyttet bedst 
muligt. Vi blev tilbudt nogen timer midlertidigt til 1.januar i en gymnastiksal på en lokal skole. Men vi 
sagde nej tak, da vi ikke ville kunne medbringe vores spejle, og det ikke løste problemet for hele 
sæsonen. Bestyrelsen kom på overarbejde og knoklede hårdt i maj og juni for at finde et lokale til den 
nye sæson. Vi havde kontakt med mere end 20 forskellige skoler, private og institutioner. Det var ikke 
spor sjovt at stå uden løsning i slutningen af juni, mens sommertræningen stadig var i gang. Men det 
lykkedes så at lande en aftale med Yogastudiet Prana i Gendarmergården. Vi fik forhandlet og 
underskrevet en lejekontrakt. Vi har lokalet hver mandag og onsdag i sæsonen kl.17-21. Prisen er 
rimelig. Og der er plads til at vores spejlvæg kan stå i lokalet, gemt under et cover, som Guri Lundberg 
har syet af stof doneret af Gitte Thestrup. Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for en rigtig god og aktiv 
indsats for at løse lokaleudfordringen. Og tak til dem, som hjalp med de praktiske ting i forbindelse 
med flytningerne. Først fra Østre Skole til privat opmagasinering. Så flytning af spejlvæggen derfra og 
til Prana. Alle foreningens øvrige ting, bl.a. kostumekasserne, er fortsat opmagasineret privat. 
 
Aktiviteter 

8 ugers modul januar til marts: 46 deltagere fordelt på 4 hold (gult, pink, turkis og grønt) 
17. februar. Begynderworkshop med 12 deltagere 
19. februar. Generalforsamling 
24.-25. februar. Gæstelærer-weekend med Maizena Harmon, som underviste i Burlesque og 
Shaabi med hhv. 10 og 14 deltagere 
8 ugers modul marts til april: 35 deltagere fordelt på 4 hold (gult, pink, turkis, grønt) 
25. marts. Begynderworkshop med 17 deltagere 
Marts-april En række ekstra træningsgange for de dansere, som skulle optræde på FairPlay 
19. april. Workshop for Idrætsefterskolen Klintsøgårds danselinje, som besøgte os i 
klublokalet. 
4.-5 maj. Dansens Dag blev fejret med danseshows på Teatret Fair Play i Holbæk. Der var 35 
dansere på scenen og to udsolgte forestillinger. 
28.maj til 2. juli: 6 gange sommertræning med 25 tilmeldte dansere. 



27. juni: Sommerferie aktivitet for børn. Et kommunalt tilbud for børn i samarbejde mellem 
kommune og foreninger. Maria Keller og jeg underviste med stor fornøjelse 20 små 
mavedanserinder i alderen 8-13 år. Og foreningen fik en side i den fælles brochure, som bliver 
uddelt til 10.000 skolebørn i kommunen. 
I sommerferien deltog en del af vores medlemmer i Træningslejr for Mavedansere på 
Vestsjællands Idrætsefterskole. 
20. august startede et nyt 8 ugers modul. Nu i nyt lokale hos Prana i Gendarmergården. 50 
deltagere fordelt på 4 hold (rødt, pink, gult og turkis). 
28. september. Sæsonstartsfest med 17 deltagere arrangeret af Guri Lundberg og Anita Jensen 
6. oktober Pink hold optrådte på gågaden i Kalundborg d. 6. oktober i anledning af Støt 
Brysterne og åbningen af en ny butik. 
I efterårsferien var Maria Keller, Monika Jensen og jeg i Cairo, hvor vi bl.a. indkøbte kostumer 
til pink og turkis hold og samlede inspiration til undervisningen. 
Et nyt 8 ugers modul kørte oktober-december. 46 deltagere fordelt på 4 hold. 
25. oktober. Pink hold optrådte for plejehjemsbeboere på Dagcenter Samsøvej. 
Ved Danish Open Bellydance i november deltog mange af vores medlemmer enten som 
publikummer, som workshopdeltagere eller som konkurrencedeltagere. 
17. november. Saidi workshop med 8 deltagere på Kulturkasernen. 
9. december. Gult hold optrådte for plejehjemsbeboere på Plejecenter Stenhusbakken 
27. december. Den traditionsrige ”Ryst Juleflæsket workshop” mellem jul og nytår med 15 
deltagere. 
Det gør mig glad og stolt at være del af et så levende og engageret mavedansermiljø. 
 
Undervisningsassistenter 

Bestyrelsen gik i efteråret med til, at vi kan have to undervisningsassistenter, én på rødt hold 
(begynder) om mandagen og én på gult hold (letøvet) om onsdagen. Opgaven som 
undervisningsassistent er frivillig og ulønnet. Som tak for indsatsen får assistenten en gratis plads på 
det efterfølgende øvede hold, altså pink om mandagen eller turkis om onsdagen. Ditte Paludan var 
interesseret og nåede lige at komme i gang – men måtte opgive, da hun fik arbejde og lejlighed på Fyn. 
Lise Bjerre Nielsen blev derefter tilbudt mandagen og tog friskt imod opgaven. Lise har mange års 
erfaring fra Danmarks Mavedanserskole i København, hvor hun har været assistent for bl.a. Maizena 
Harmon. Det er hurtigt kommet til at fungere godt. Jeg sætter meget pris på at arbejde sammen med 
Lise om begynderholdet. Vi har god kemi og supplerer hinanden godt. Pladsen som onsdags-assistent 
står åben indtil den rigtige kandidat er fundet. 
 
Holdsport 

Tilmeldinger, medlemsregistrering og administration håndteres fortsat i systemet www.Holdsport.dk 
Det fungerer ok. og er forholdsvist nemt at bruge, både for bestyrelsen og for medlemmerne. 
 
Kommunikation til medlemmerne 

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. 
 
Tak 

Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2018. 

 

 

 



 

 


