
 
Referat af 

Generalforsamling i Holbæk Mavedanserforening 
d. 1. februar 2022 kl. 19.00 

 
Sted: Online - Zoom 

 
1. Valg af dirigent.    

Laila Kunckel blev valgt til dirigent.  
Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 
2. Bestyrelsens beretning fremsættes af formanden 

Anna læste årsberetningen højt. Se vedlagte Bilag #1.  
Beretningen blev taget til efterretning.  
 

3. Regnskabet forelægges til godkendelse  
Laila gennemgik regnskabet. Se vedlagte Bilag #2 
Regnskabet var allerede blevet grundigt efterset og godkendt af foreningens revisor Anja, og 
generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.  
 

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

Behandling af indkomne forslag 

5. Bestyrelsen foreslog at paragraffen om klublokale (§2, stk. 3) skulle fjernes fra HMF’s 

vedtægter. 

§2, stk. 3 ”foreningen har desuden til formål at sikre gode fysiske rammer for mavedans i 

Holbæk, så foreningens identitet styrkes af et fast tilholdssted: Et klublokale.”  
 
Anna begrundede forslaget: Da der efter 7 års kamp med kommunen ikke er udsigt til at få ønsket 

om eget klublokale opfyldt, ønsker bestyrelsen at få målsætningen sløjfet i vedtægterne. Så 

man kan koncentrere sig om dans, arrangementer og undervisning.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

6. Bestyrelsen forslår at der tilføjes til vedtægterne: §5: ”Formanden og kassereren har i 

fællesskab tegningsret for bestyrelsen.” 

Laila begrundede forslaget: Det er en praktisk foranstaltning, så ikke hele bestyrelsen skal 

skrive under på f.eks. bankpapirer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 



      Januar 2022 

Formandens beretning 
Af Anna Barner Sarp 

På trods af Corona, restriktioner, lokalemangel og faldende medlemstal, så var Holbæk 

Mavedanserforening fortsat levende og aktiv i 2021. Året begyndte med to modulers online-undervisning. 

Men fra juni dansede vi igen fysisk sammen. Og selvom Prana på Kalundborgvej lukkede, og vi måtte flytte 

og opmagasinere spejlvæggen i Helles mors kælderrum – ja, så fik vi klemt rumpen ind på Kulturkasernen 

og gennemførte to moduler i efteråret i kommunale lokaler. Fire hold er smeltet sammen til tre hold. Okay, 

det er nu vilkårene. Lad os glæde os over, at vi kan danse sammen fysisk igen. Lad os se fremad med 

optimisme.  

Aktivitetsoversigten taler for sig selv. På trods af udfordringerne, så har foreningen alligevel gennemført 

mange aktiviteter i 2021.    

Aktivitetsoversigt 

➢ 10. januar, Ryst Juleflæsket, gennemført Online, udskudt fra december (15 tilmeldte) 

➢ 17. januar, Online workshop ”Mavedans dig glad” (25 tilmeldte) 

➢ 3. modul: Fællestræning, online via Zoom, januar-marts 

2 x 45 min. pr. uge i 8 uger m. Anna Barner (35 tilmeldte) 

➢ 3. marts Generalforsamling online 

➢ 4. modul: Fællestræning, online via Zoom, 8 gange marts-maj (31 tilmeldte) 

➢ Sæson-afslutning: Online show, 15. maj (24 tilmeldte) 

➢ Maj, Filmprojekt Hattedansen med turkis hold (nu også under navnet ”Hawanem”) (12 deltagere) 

➢ Sommertræning, 4 gange i juni, på Kalundborgvej, med fysisk fremmøde, åbent niveau  

(14 tilmeldte) 

➢ Workshop, ”Mayah” 12. juni, fysisk på Kulturkasernen (6 tilmeldte) 

➢ Workshop, ”Sultan slørdans”, 13. juni, fysisk på Kulturkasernen (6 tilmeldte) 

➢ Sæson 2021/2022. 1. modul: Pink, orange, turkis, grønt, 6 gange af 1 t 45 min. august-oktober, 

Kalundborgvej,  (35 tilmeldte fordelt på 4 hold) 

➢ Kulturnat i Hvalsø, 3. sept. Pink hold optrådte i Hvalsø 

➢ Aftensalg i Holbæk, 3. sept. Turkis hold optrådte i Holbæk  

➢ Workshop, Rå rytmer, 11. september (7 tilmeldte) 

➢ 2. modul: Pink, orange, turkis, grønt, 8 gange af 1 t 45 min. Kulturkasernen søjlesal/spejlsal 

(33 tilmeldte fordelt på 4 hold) 

➢ Danish Open Bellydance, 11.-14. november, Mange medlemmer var deltagere ved festivalen i 

Glostrup, enten som publikum, til workshops, til shopping i bazaren eller på scenen.  

Hawanem optrådte i søndags-showet og seks af vores medlemmer stillede op i konkurrencerne.  

➢ 28. dec. Ryst juleflæsket (12 tilmeldte). Aflyst pga. genindførte restriktioner.  

➢ Popcorn show. Hawanem sluttede 2021 med at indspille ”Mayah” på Hotel Prindsen i Roskilde. 

Videoen blev brugt i det nordiske nytårs online-show 1. januar 2022.  

Bestyrelsen  

Bestyrelsen var uændret gennem 2021 og består af: Laila Kunckel, Maria Keller, Helle Bunkenborg, Helle 

Lykke Aarøe Bøllingtoft og jeg selv. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder i årets løb. Jeg vil gerne 

takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2021.   



Undervisere 

Undervisningen har jeg selv stået for i 2021, i samarbejde med Lise Bjerregaard Nielsen. Jeg holder meget 

af vores samarbejde og sparring omkring indhold og pædagogik. Vi har heldigvis også mulighed for at ringe 

til flere dygtige og søde vikarer ved sygdom. Fx er Sandra Fröberg sprunget til flere gange med kort varsel, 

tak for det.  

Økonomi  

Der er overskud i regnskabet for 2021, og det skyldes især, at foreningen modtog en corona-kompensation 

for tabte indtægter i 2020 på kr. 25.828,- fra DGI. Se vedlagte årsregnskab for 2021. Da efterårets 

undervisningsmoduler gav underskud, besluttede bestyrelsen at skære ned fra 4 til 3 ugentlige hold. Med 

dette tiltag kan vi godt forvente en stabil økonomi i 2022.  

 

Håndtering af tilmeldinger, administration og medlemsregistrering  

Foreningen bruger fortsat www.Holdsport.dk  

 

Kommunikation til medlemmerne  

Informationer og kontakt til medlemmerne sker primært på Holdsports kalender og via E-mail.  

Hvert hold har sin egen messenger-gruppe, hvor praktiske ting vedr. undervisningen deles.  

Websiden www.holbaek-mavedans.dk er desværre ikke blevet opdateret i 2021.   

Facebookgruppen Mavedans i Holbæk er fortsat aktiv.  

Fremtiden 

Først skal vi genfinde modet til at se fremad og turde planlægge events uden frygt for restriktioner og 

aflysninger. Så skal vi motivere hinanden til at komme tilbage i træningssalen for at komme tilbage i form. 

Og så begynder det sjove: Vi skal danse, lege, optræde og være sammen om vores fælles interesse 

mavedansen. 2022 bliver året hvor vi kommer ovenpå igen efter Corona-krisen.  

Jeg vil gerne appellere til alle medlemmer om at bakke op om foreningen:  

❖ Hold ved 

❖ Vær stædige  

❖ Støt foreningen ved at betale kontingent   

❖ Meld Jer til så mange aktiviteter I orker  

❖ Mød op til træning hver gang så vidt muligt 

❖ Vis engagement 

 

Anna Barner Sarp  

Formand 
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