
Referat af generalforsamling i Holbæk Mavedanserforening  

 

Mandag d. 2.marts 2020 

Sted: Kalundborgvej 11, 4300 Holbæk  

Fremmødt: 15 menige medlemmer + hele bestyrelsen 

 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Laila Kunckel blev valg  

Punkt 2. Bestyrelsens beretning fremsættes af formanden 

(Se bilag 1).  

Beretningen blev taget til efterretning.  

Punkt 3. Regnskabet forelægges  

(Se bilag 2)  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag  

 

Det blev vedtaget, at § 7 i vedtægterne ændres.  

 
Før stod: § 7 ”Opløsning af foreningen. Hvis foreningen ophører skal kassebeholdningen tilfalde 
Vestsjællands Mavedanserforening Jasmin Orientalsk Dans. 
 
Nu ændres paragraffen til:  

 
§ 7 ”Opløsning af foreningen. Hvis foreningen ophører skal kassebeholdningen tilfalde Støttefor-
eningen for Danish Open Bellydance”  
 

 

Punkt 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 og to suppleanter er på valg hvert år.  

5.a. Valg af formand – Anna Barner Sarp blev genvalgt  

5.b. Valg af kasserer – Laila Kunckel blev genvalgt  

5.c. Valg af suppleant – Guri Lundberg blev valgt  

5.d. Valg af suppleant – Rikke Dyrberg Brandt blev valgt  

5.e Valg af revisor - Anja Skovbo blev genvalgt 

 

  



BILAG 1 

Formandens beretning for 2019  

2019 var et godt og aktivt år for Holbæk Mavedanserforening.  
 

Lokaleudfordringer 

At finde et godt danselokale lader til at være Holbæk Mavedanserforenings største udfordring. I 2018 var vi 

faldet godt til hos Prana i Gendarmergården. Men Maria Moon (ejeren af Prana) valgte i sommerferien at 

flytte sit studie til Kalundborgvej 10, i en nedlagt kirkebygning. Vi valgte at flytte med. Helle Aarøe tog sig 

endnu engang af det praktiske omkring flytningen af vores spejlvæg. Og Betina Hocke blev den første 

underviser, der fik afprøvet lokalet til mavedans. Det viste sig hurtigt, at vi havde været for optimistiske 

omkring antal dansere pr. hold. Så max-deltagerantallet skulle justeres ned.  

Der er mange meninger om lokalet på Kalundborgvej 10. Men de fleste glæder sig nu over trægulvet, den 

gode loftshøjde, lydanlægget, vores spejlvæg, den centrale beliggenhed og de gode parkeringsmuligheder. 

Gode danselokaler hænger ikke på træerne, så vi må huske at være taknemmelige for det vi har.  

Økonomi 
Foreningens økonomi er rigtig god. Se vedlagte årsregnskab for 2019.  

Bestyrelsen 
Siden generalforsamlingen i februar 2019 har bestyrelsen bestået af: Anna Barner, Maria Keller, Laila 

Kunckel, Helle Aarøe og Helle Bunkenborg. Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder og en julebrunch i 

årets løb.  

Formanden på orlov  
Efter en årrække med fuld gas frem tog jeg beslutningen om at holde et års orlov fra mavedansen. I 

perioden august 2019 - juni 2020 optræder og underviser jeg ikke. I stedet har jeg taget et deltidsjob som 

skolelærer. Bestyrelsen fik besked allerede i marts, og det blev besluttet at lave en samlet plan for sæsonen 

2019/2020 med undervisere udefra og én samlet brochure, hvor man kunne finde information om hele 

sæsonplanlægningen. Betina Hocke, Maizena Harmon, Sandra Fröberg og Christine Haugaard sagde hurtigt 

ja til at tage 8 uger hver. Det er jeg rigtig glad for.   

Det har været en udfordring for foreningens daglige drift, at formanden er på orlov. Det betød lidt 

forvirring i starten og mere arbejde for den øvrige bestyrelse. Men heldigvis ses det på aktivitetsniveauet 

og deltagerantallet, at vores medlemmer flittigt danser videre, uanset om formanden ligger på sofaen eller 

ej! Tak for alle positive tilkendegivelser. Mit batteri sidder i opladeren. Selv Duracels kaniner skal lades op 

        

 

Aktivitetsoversigt 2019  

✓ Januar – Marts 

8 ugers undervisningsforløb med Anna Barner  

Mandage: Rødt + pink hold, Onsdage: Turkis + Gult hold 



I alt 52 tilmeldte fordelt på de fire hold   

 

✓ Marts – Maj 

8 ugers undervisningsforløb med Anna Barner  

Mandage: Rødt + pink hold, Onsdage: Turkis + Gult hold 

I alt 47 tilmeldte fordelt på de fire hold 

 

✓ Saidi gruppe. D. 26. januar Repetitions kursus i Saidi med stok. Kurset var en fortsættelse af 

efterårets saidi-workshop. Efterfølgende fortsatte fire dansere selv med koreografien, syede 

kostumer, og lavede formationsarbejde til. Gruppen viste koreografien frem på FairPlay i Maj og 

ved Skvulp i Juni.  

 

✓ Gæsteinstruktør Khalida Bech fra Belgien underviste 5 workshops d.1-3. februar. I alt 70 

workshoppladser blev fyldt op, og det gav et fint overskud til foreningens kasse. Der var især en del 

dansere fra hovedstaden og Jylland, som tog turen til Holbæk for at danse med Khalida. Lørdag 

aften havde vi fællesspisning på en restaurant i Gendarmergården  

✓ 23. februar 2019 Generalforsamling.  

✓ 12. marts optrådte Pink Hold på Plejehjemmet Grønnegården i Nykøbing Sj.  

✓ 26.-27. april Danseshow i samarbejde med Teatret Fair Play i Holbæk. Alle fire hold + inviterede 

solister optrådte. Fredag aften havde vi generalprøve og lørdag to shows kl. 14 + 16.  

✓ To medlemmer deltog i en danserejse til Kreta med Anna d.23.-27. maj. Rejsen var arrangeret af 

Khalida Bech.  

✓ 8. juni. Ved SKVULP Havnekulturfestival fik foreningen tildelt 50 min. på den store scene på 

Biograftorvet. Tre hold optrådte (begynderholdet var ikke med). Desuden var inviteret: Inessa 

Nicolajsen med sin bollywoodgruppe, Maher Kish med Shames al Amar og solist Maizena Harmon. 

Selve danseshowet gik godt. Men samarbejdet med havnekulturfestivalen var problematisk på flere 

måder. Ved den efterfølgende evaluering talte bestyrelsen om, at enten skal betingelserne og 

samarbejdet være bedre eller vi skal sige nej tak til SKVULP næste gang vi bliver spurgt.  

✓ 7.-13. juli  Træningslejr for Mavedansere. Rigtig mange af foreningens medlemmer deltog i 

sommerens træningslejr.  

✓ Sommerferieaktivitet for børn. Blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. 

✓ August. Saidi-workshop med Maher Kish aflyst pga. for få tilmeldinger.     

✓ Begynder intro (3 timers workshop) 8. august: 8 deltagere.   

✓ August – oktober. 8 ugers forløb med Betina Hocke.  

Mandage: To hold med forskellige temaer. I alt 47 deltagere.  

✓ Oktober – December. 8 ugers forløb med Maizena Harmon  

Mandage: To hold med forskellige temaer. I alt 30 deltagere.  

 



✓ 21. september. Sæsonstartsfest med gratis baladiworkshop og fællesspisning.  

✓ Lørdag d. 5. oktober besøgte Orientalsk Eldorado Holbæk.  

Mange af foreningens medlemmer deltog i arrangementet.  

 

✓ Oktober. Begynderintro. Aflyst pga for få tilmeldinger.  

 

✓ 8.-10. november. DOBD.  

Danish Open Bellydance i Glostrup er en mavedanser-magnet, som flere og flere af vores 

medlemmer deltager i. Flere er på scenen i konkurrencen (og gør det godt!) og mange deltager i 

workshops, ser showet og shopper i bazaren.  

 

✓ 28. december. Traditionen tro blev der holdt ”Ryst Juleflæsket” -workshop mellem jul og nytår.   

 

Håndtering af tilmeldinger og medlemsregistrering 
Tilmeldinger, medlemsregistrering og administration håndteres fortsat i systemet www.Holdsport.dk Det 

fungerer nogenlunde og er forholdsvist nemt at bruge, både for bestyrelsen og for medlemmerne.  

Desværre er gebyrerne steget i 2019, så det er ikke længere billigt at bruge Holdsport.  

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 2019 

 

Anna Barner Sarp 

Formand    
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