
Referat af generalforsamling 2021 i 

Holbæk Mavedanserforening  

 

Onsdag d. 3. marts 2021 - Online på Zoom 
 

 

Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent. 
Laila Kunckel blev valgt.  

2. Bestyrelsens beretning fremsættes af formanden 
Anna Barner læste sin årsberetning op. Se vedlagte bilag 1.  

3. Regnskabet forelægges til godkendelse 
Laila Kunckel fremlagde regnskabet for 2020. Se vedlagte bilag 2. 
Revisor Anja Skovbo havde ingen bemærkninger til regnskabet.  
Regnskabet blev 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. 

5.a. Valg af næstformand Maria Keller blev genvalgt 
5.b. Valg af sekretær Helle Aarø blev genvalgt 
5.c. Valg af menigt medlem Helle Bunkenborg blev genvalgt 
5.d. Valg af revisor Anja Skovbo blev genvalgt  

Behandling af indkomne forslag 
 
5. Bestyrelsen forslog at kontingentet hæves til 60,- pr. år. 
Forslaget blev vedtaget. Kontingentet hæves til kr. 60,- fra 1.januar 2021.  

6. Dialog om foreningens muligheder ”når landet åbner op igen” 
Deltagerne kom med deres forslag og ønsker til foreningsaktiviteter. De vil blive behandlet på næste 
bestyrelsesmøde.  

 

 

Bilag 1:  Formandens beretning 

Bilag 2: Årsregnskab 2020 

Bilag 3:  Regnskab med underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer og revisor  

 (Fordi vi ikke kunne mødes fysisk og skrive under på samme ark).  



BILAG 1  

Formandens beretning for 2020 
Af Anna Barner Sarp 
 

COVID-19 situationen har været hård for mange foreninger, også Holbæk Mavedanserforening. Vi var godt i 

gang med vintersæsonen, da Coronaen lukkede Danmark ned i marts 2020. Det var et svært og langt forår, 

hvor vi ikke måtte mødes og danse sammen. Bestyrelsen besluttede efter en del overvejelser at give penge 

tilbage for alle aflyste aktiviteter. Medlemmerne savnede at danse. Underviserne mistede indtægter. Og 

foreningens opsparing smeltede hurtigt ind, fordi vi måtte betale lokaleleje til yogastudiet hele foråret. Da 

statsministeren endelig gav idrætsforeningerne lov til at genoptage aktiviteterne i maj, så var det kun 

udendørs og med forsamlingsloft på 10 personer ad gangen. I mangel på bedre steder mødtes vi til ”have-

træf” i maj i min have. Det var forsommerens absolutte højdepunkt, da holdene ét ad gangen mødtes til 

dans på terrassen i sol og blæst. Dér mærkede jeg virkelig, at jeg havde savnet dansen og fællesskabet hele 

foråret.  

 

Til sommertræning var der mange tilmeldinger. Alle længtes efter at komme i gang igen. Men i efteråret 

stod vi igen overfor en ny forhindring. Der kom nye retningslinjer: Max holdstørrelse på 10 personer. Det 

gik hårdest ud over pink hold i efteråret, som på det tidspunkt var 14 dansere. Sandra Fröberg måtte dele 

holdet på midten, og hvert hold fik kortere undervisningstid.  

Jeg er alvorligt bange for, at 2020 med sine aflysninger, usikkerhed og forsamlingsloft vil få negative 

konsekvenser for medlemstallet fremover. Så jeg beder indtrængende ALLE MEDLEMMER om at HOLDE 

VED og VÆRE STÆDIGE. STØT JERES FORENING. BETAL KONTINGENT. MELD JER til så mange aktiviteter I 

orker.  

Interessen for online-undervisning begyndte langsomt at tage til i efteråret. Jeg overbeviste bestyrelsen 

om, at vi skulle indkøbe ”Zoom professional” til foreningen, for at stå bedre ved en evt. anden bølge, og jeg 

gik i gang med at lære hvordan programmet bruges. Det skulle vise sig, at vi fik brug for det allerede i 

december, hvor samfundet igen blev lukket ned. Denne gang var vi bedre forberedt. Alle deltagere på 

efterårsholdene var informeret om, at undervisningen ville fortsætte online, hvis anden bølge ramte.  

Aktivitetsoversigt 

✓ Januar-Februar, 8 uger med Sandra Fröberg, Fanveils + trommesolo, 24 tilmeldte fordelt på to hold 

✓ 21.-23. januar, Weekend med gæsteinstruktør Delanna (Tyskland/Rusland), 40 tilmeldte på 4 

workshops. Fælles spisning lørdag aften.  

✓ 1. marts, Teknikworkshop med Anna Barner, 10 tilmeldte 

✓ 2. marts, Generalforsamling 

✓ AFLYST pga Corona, Marts-April, 8 uger med Christine Haugaard 

✓ AFLYST pga Corona, To weekendworkshops for øvede med Anna Barner  

✓ AFLYST Hafla/sæsonafslutning i maj  

✓ Maj, 5 x havetræf i Annas have (pink 1, pink 2, turkis, rødt hold, gult hold)  



✓ 13. juni, ”Hurra vi må” workshop med Anna Barner, 8 deltagere  

✓ Juni-Juli, Sommertræning med Anna Barner, 28 deltagere fordelt på tre hold 

✓ 1. august, ”Mød foreningen i Ahlgade” Anita, Guri og Anna delte flyers ud i Ahlgade.  

✓ 8. august, Koreografisk Værksted med Anna Barner, støttet af Kulturministeriets pulje for 

kunstneriske sommeraktiviteter  

✓ August-September, 8 uger med Christine Haugaard / Anna Barner, 43 deltagere fordelt på fire hold 

✓ 5. september, Teknik workshop med Anna Barner, 9 deltagere  

✓ 17. oktober, Teknik workshop med Anna Barner, 11 deltagere  

✓ Oktober, turkis hold indkøbte ens skræddersyede kostumer i Egypten 

✓ 24.-25. oktober, Weekend med spansk gæsteinstruktør Paula Palomares, AFLYST pga. lukkede 

grænser 

✓ Oktober-December, 8 uger med Sandra Fröberg / Anna Barner, 31 deltagere fordelt på tre hold 

✓ Start november, Turkis hold deltog i DOBD onlineshow med en ny koreografi, som blev video-

optaget af Emilie Andersen 

✓ 22. november, Begynder workshop ”Tag en veninde med”, 8 deltagere  

✓ 27. december. Ryst juleflæsket. Udskudt til 10. januar og gennemført online. 15 deltagere.  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen fortsatte uændret gennem 2020 og består af: Laila Kunckel, Maria Keller, Helle Bunkenborg, 

Helle Aarøe og jeg selv. Der har været afholdt 3 fysiske og 4 online bestyrelsesmøder i 2020. I april 

gennemførte Helle Bunkenborg en medlemsundersøgelse, som vi efterfølgende har nærstuderet. Vi har nu 

en ret præcis viden om hvad I medlemmer gerne vil have af foreningen. Men Corona har gjort det svært at 

realisere de gode intentioner. Forhåbentlig bliver det bedre i 2021.  

Økonomi  

Se vedlagte årsregnskab for 2020.  

 

Efter flere år med overskud i foreningen gav 2020 desværre underskud. Det har gjort et stort indhug i 

foreningens egenkapital. Hvor vi i starten af 2020 havde en egenkapital på kr. 43.000, var vi ved udgangen af 

2020 nede på kr. 15.000.  

 

Fremtiden  

I januar 2021 mødtes bestyrelsen til krisemøde, hvor eneste punkt på dagsordenen var at redde foreningens 

økonomi. Vi besluttede tre ting:   

1) At opsige lejemålet hos Prana  

2) At ansøge DGI og DIF’s Corona-hjælpepulje om støtte  

3) At udbyde online fællestræning og lave en ekstra markedsføringsindsats.   

Fremtiden vil vise, om de tre tiltag tilsammen er nok til at redde foreningens økonomi.  



Håndtering af tilmeldinger, administration og medlemsregistrering  

Foreningen bruger fortsat www.Holdsport.dk  

 

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 2020.  

Med håb om et fortsat godt sammenhold i Holbæk Mavedanserforening og et sjovt danseår i 2021! 

Anna Barner Sarp  

Formand 
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