
Referat af ordinær generalforsamling
Emne Referat af ordinær generalforsamling for The Ballet Factory

Dato Lørdag den 5. september 2020 kl. 15:00

Sted Selskabslokalet i kælderen, Sankt Kjelds Plads 1, 2100 København Ø

Deltagere  
Fra bestyrelsen: Mette Kvist, Barbara Elbæk, Karen Hovard og Geske Louise Rune 
Medlemmer: Layla Kebdani, Anne-Marie Elmby, Marianne Arendal, Charlotte Mathiassen, Heidi Madsen,  
Ida Hasselbach, Anna Penco, Julie Spang Frandsen og Helle Madsen 
Fuldmagter: Adrian Odendaal, Liv Schouenborg, Asli Kivaner Gørslev, Camilla Schreiner Andersen og  
Irina Bergman

Dagsorden
1 Valg af dirigent og referent

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3 Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse

4 Bestyrelsens beretning om planer for det kommende år

5 Indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår, at foreningens kontingentbeholdning bruges til anlæggelse af et springgulv i foreningens 
nye studie. Bestyrelsen kender ikke prisen på springgulvet endnu.

6 Fastlæggelse af medlemskontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for indeværende år hæves til 400 kr., så den ekstra indtægt kan bruges til 
et springgulv i foreningens nye studie.  
Bestyrelsen foreslår ligeledes, at kontingentet for næste år sænkes til 200 kr., så medlemmernes udgift 
udlignes.

7 Fremlæggelse af budget til godkendelse

8 Valg til bestyrelsen 
På valg er:  
Karen Hovard, valgt år 2018 - genopstiller 
Barbara Elbæk, valgt år 2018 - genopstiller

Der skal vælges 2 nye suppleanter til bestyrelsen.

9 Eventuelt

1 Valg af dirigent og referent
Medlem af bestyrelsen Geske Louise Rune bød velkommen og foreslog sig selv som dirigent og Barbara 
Elbæk som referent. Begge blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var godkendt.
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2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Mette Kvist (formand) indledte med at byde velkommen til de fremmødte medlemmer og gik herefter over 
til at berette om foreningens virke i det forløbne år. 

2019 har budt på balletklasser torsdage og lørdage og workshops med Caroline Baldwin + Christian 
Hammeken, Andreas Kaas + Ida Praetorius og Viktoria Falck-Schmidt. I slutningen af året blev der afholdt et 
juleballet seminar - alle med et godt fremmøde. 

Den 22. juni afholdt foreningen den årlige ordinære generalforsamling. 15 medlemmer var mødt op, hvoraf 
bestyrelsen, bestående af 7 medlemmer, var til stede. På mødet blev der blandt andet talt om muligheden for 
at finde et nyt lokale og potentielle indtjeningsmuligheder, så foreningen kan finansiere dette.

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2019, hvor hovedemnet på de fleste møder også har været at 
finde et egnet lokale til vores balletklasser. Det har i det hele taget været en udfordring at finde et permanent 
sted at være for foreningen - lejekontrakterne på Vesterbrogade 107 E og Hellerup Klassiske Balletskole har 
været tidsbegrænsede, og dermed heller ikke holdbare i det lange løb.

Bestyrelsen har på denne baggrund sendt breve til Neel Resling Halpern Fonden om økonomisk støtte og 
til Den Danske Scenekunstskole om muligheden for at leje et af deres dansestudier. Begge desværre uden 
resultat.

Bestyrelsen har besigtiget flere lokaler, blandt andet på Aldersrogade på Østerbro - dette var desværre ud 
over foreningens økonomiske evne - samt tilmeldt foreningen en konkurrence udskrevet af TV2, Fantastiske 
Fællesskaber, der kunne give økonomisk støtte til foreningens aktiviteter. Foreningen blev desværre ikke 
udvalgt mellem de 5 vindere.

Bestyrelsen har også kontaktet KFTS Københavns Film- og Teaterskole (Hørsholmgade) om muligheden for at 
overtage lejemålet, hvis Københavns Ballet Akademis kontrakt ophører med skolen.

I løbet af året er bestyrelsesmedlemmerne Kathrine Rose og Asli Kivaner Gørslev ophørt, og suppleanterne Pia 
Mosebo og Geske Louise Rune er trådt i deres sted som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.

Camilla Schreiner Andersen har valgt at udtræde som revisor, og Zhi Rui Guo (Mimi) har indvilliget i at indtræde 
som foreningens nye revisor.

Dirigenten konstaterede efter dette, at orienteringen var taget til efterretning.

3 Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
Karen Hovard (kasserer) fremlagde regnskabet for det forløbne år (kalenderåret 2019).

Kontingenterne er i 2019 blevet brugt til webudgifter og gulvsæbe. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev godkendt.

4 Bestyrelsens beretning om planer for det kommende år
Mette Kvist (formand) fremlagde bestyrelsens beretning om planerne for det kommende år: 

Bestyrelsen har det seneste år ledt efter egnede lokale til et nyt dansestudie. Formanden har deltaget i et 
oplysningsmøde for det tidligere Dansehallerne i Carlsbergbyen. Udsigterne for leje af lokaler er meget ringe, 
da der i et fremtidigt regi kun vil være 3 studier med mulighed for at leje kun et af studierne. 
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Bestyrelsen har fået kontakt med CISPA (Copenhagen International School of Performing Arts) og skolens 
administrerende direktør René Wormark, der har til huse i nye lokaler ejet af Cofoco. Dette har resulteret i, at 
foreningen kan leje et dansestudie på skolen på Thoravej 35 i Nordvest fra 1. januar 2021. Lokalerne er helt 
nyistandsatte med nye bade og tagterrasse. Aftalen med CISPA gælder for mandag, torsdag, lørdag og 8-10 søndage 
om året i 5 år. CISPA følger universiteternes ferier, så der vil også være mulighed for ekstra workshops i ferier.

Gulvet i dansestudiet er ikke et springgulv, så bestyrelsen er enige om, at det er af stor vigtighed, at foreningen 
får et gulv, hvor medlemmerne ikke kommer til skade. Cofoco og CISPA har betinget at det nuværende gulv 
ikke ødelægges, så der skal lægges et ekstra gulv under springulvetet. Bestyrelsen har i den anledning 
kontaktet en tømrer, der har set på lokalet og efterfølgende sendt en samlet pris på 58.677,50 kr. for materialer 
og arbejdsløn. Selve arbejdet vil vare ca. en uge i december.

CISPA har købt dansevinyl af det nu nedlagte Dansehallerne, men det er usikkert, om foreningen kan anvende 
det, hvis det ikke er den rigtige type. Foreningen kan på sigt købe en mere egnet type vinyl.

Foreningen har på nuværende tidspunkt en aftale med forskellige undervisere til balletklasserne, deriblandt 
Marcin Kupinski, James Clark, Mads Blangstrup, Christian Hammeken, Samuel Rees, Fernando Mora, Tina 
Højlund og Kizzy Matiakis.

Bestyrelsen overvejer forskellige muligheder for tilmelding til balletklasserne i de nye lokaler: en mulighed kunne 
være at lave et tilmeldingssystem med 1, 2 eller 3 gange om ugen, hvor medlemmerne selv kan vælge hvilken 
dag, de vil deltage (inden for en måned). På den måde kan deltagerprisen bliver lavere for medlemmerne. 

Bestyrelsen har også overvejet, om medlemmerne skal tilmelde sig for et år af gangen i stedet for et halvt år, 
som foreningen gør nu.

Efter denne redegørelse var der opfølgende spørgsmål og kommentarer fra generalforsamlingen:

Layla Kebdani: Jeg er meget enig i, at der skal oprettes et tilmeldingssystem for et helt år af gangen.

Charlotte Mathiasen: Kan deltagerbetalingen være højere, så der er en buffer, hvis der på et tidspunkt 
kommer underskud i foreningen?

Mette Kvist: Prisen skal helst være så lav som mulig, så alle medlemmer kan være med.

Helle Madsen: Bliver gulvet ødelagt, når det bliver brugt af CISPA til andre formål end dans?

Mette Kvist: Gulvet burde kunne holde til meget - i Rytmisk Center på Vesterbrogade bliver dansestudiet 
også brugt til andet end dans. 

Efter debatten indstillede dirigenten til afstemning om at ændre tilmeldingen til et år af 
gangen og konstaterede, at 17 (inklusiv fuldmagter) stemte for det reviderede forslag. 0 
stemte imod forslaget.

5 Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkomne forslag.

6 Fastlæggelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for indeværende år hæves til 400 kr., så den ekstra indtægt kan bruges til 
et springgulv i foreningens nye studie. 

Bestyrelsen foreslog ligeledes, at kontingentet for næste år sænkes til 200 kr., så medlemmernes udgift udlignes.

Generalforsamlingen foreslog, at der kun skulle tages stilling til, at det kommende års kontingent skal hæves til 
400 kr. og vente med at tage stilling til kontingentet til det efterfølgende år.

Generalforsamling talte dernæst om forskellige muligheder for at dække det resterende beløb for springgulvet. 
Der blev foreslået, at crowdfunding og legatstøtte skal undersøges.

Efter debatten indstillede dirigenten til afstemning om at hæve kontingentet til 400 kr. for 
det kommende år og konstaterede, at 17 (inklusiv fuldmagter) stemte for det reviderede 
forslag. 0 stemte imod forslaget.
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7 Fremlæggelse af budget til godkendelse
Karen Hovard (kasserer) fremlagde budgettet for det kommende år, der ud over faste udgifter vil resultere i 
et underskud på grund af anlægudgifter til det nye springgulv.

Dirigenten konstaterede, at budgettet var godkendt.

8 Valg til bestyrelsen
På valg er:  
Karen Hovard, valgt år 2018 - genopstiller 
Barbara Elbæk, valgt år 2018 - genopstiller

Dirigenten indstillede til afstemning og konstaterede, at 17 (inklusiv fuldmagter) stemte for 
genvalg. 0 stemte imod genopstillingen.

Der skulle vælges 2 nye suppleanter til bestyrelsen. 
Layla Kebdani og Charlotte Mathiassen stillede op som suppleanter.

Dirigenten indstillede til afstemning og konstaterede, at 17 (inklusiv fuldmagter) stemte 
for valg af Layla Kebdani og Charlotte Mathiassen som suppleanter. 0 stemte imod 
opstillingen.

9 Eventuelt
Charlotte Mathiassen foreslog, at der skal oprettes en Facebook-gruppe til sociale aktiviteter for 
medlemmerne.

Barbara Elbæk påtog sig opgaven med at oprette denne gruppe i den nærmeste fremtid.

Julie Spang Frandsen foreslog, at et link til denne gruppe kan indføjes på The Ballet Factory’s 
hjemmeside og i nyhedsbrevene.

Formanden takkede for en god debat og takkede på bestyrelsens vegne alle jer, medlemmerne, der gør 
det muligt, at foreningen eksisterer.
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København, den 9. september 2020

Mette Kvist (Formand) Barbara Elbæk (Næstformand)

Karen Hovard (Kasserer) Geske Louise Rune (Bestyrelsesmedlem)

Pia Mosebo (Bestyrelsesmedlem)


