
	

	

RuBA	generalforsamling	14.3.2019,	Mariehøjcenteret	
	

1. Valg af dirigent og referent. 

Anne Sofie Kvist blev valgt som dirigent og Anne Hopmann som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Kort oplæg om RuBA. 

Anne Sofie Kvist fortalte om RuBAs visioner, filosofier og formål samt holdstrukturer 
mv. 

 

Formål 

• At give børn og unge i Rudersdal Kommune undervisning af høj kvalitet inden 
for gymnastik og dans 

• At kombinere bevægelse med sociale aktiviteter, så der opstår et unikt 
fællesskab på tværs af årgange og skoler   

 

To afdelinger 

• Foreningens yngste hold (2 år – 3. klasse) 

• Kompagnihold (4.-9. klasse + ældre) 



 

 

Haletudser	

• 2-3	år	
• Motorisk	træning	og	sanseintegra3on	
• Deltagende	forældre	

Gubbier	

• 4-5	år	
• Videreudvikling	af	træning	på	Haletudserne	
• Ikke	deltagende	forældre	–	men	3lstede	
• RuBA	Sommerfores3lling	

Guldfisk	

• 0.-1.	klasse	(evt.	Søstjerner	1.	klasse)	
• Træningen	bliver	mere	grundgymnas3sk	orienteret	+	håndredskaber	
• Uden	forældre	
• Farum	Arena	+	RuBA	Sommerfores3lling	

Konkylier	

• 2.-3.	klasse	
• FortsæKelse	af	grundgymnas3sk	træning	som	på	Guldfisk	+	introduk3on	3l	klassiske	danseøvelser	
• Farum	Arena	+	RuBA	Sommerfores3lling	+	diverse	arrangementer	
• Sommercamp	i	Aarhus	

Mikro	
Kompagni	

• 4.	klasse	
• Introduk3on	3l	træning	på	RuBAs	Kompagnihold.	Klassisk	balleKeknik,	jazzballet,	moderne	dans,	streetdance	
• Farum	Arena	+	Sommerfores3lling	+	diverse	arrangementer	
• Sommercamp	i	Aarhus	

Mini	
Kompagni	

• 5.-6.	klasse	
• Videreudvikling	af	træning	på	MikroKompagni	
• Farum	Arena	+	Sommerfores3lling	+	diverse	arrangementer	
• Sommercamp	i	Aarhus	

Junior	
Kompagni	

• 7.-9.	klasse	
• Videreudvikling	af	træning	på	MiniKompagni	+	workshops	med	professionelle	dansere	
• Farum	Arena	+	RuBA	Sommerfores3lling	+	diverse	arrangementer	
• Lige	år:	Fes3val	del	Sole,	Riccione	i	Italien	

Kompagni+	

• >	9.	klasse	
• Som	JuniorKompagni	–	holdet	er	for	RuBAs	instruktører	og	andre	dyg3ge	dansere	
• Evt.	Farum	Arena	+	RuBA	Sommerfores3lling	+	diverse	arrangementer	
• Lige	år:	Evt.	Fes3val	del	Sole,	Riccione	i	Italien	



 
 

4. Formandens beretning. 

Formanden gennemgik årets gang 2018 med årshjul og aktiviteter. Hvis man læser 
den, får man et godt billede af, hvad der er sket men også hvordan næste år kommer 
til at se ud, da mange af aktiviterne gentager sig. Beretningen ligger på RuBAs 
hjemmeside under nyheder. 

 

5. Godkendelse af regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. Der blev efterspurgt en lidt bedre transparens i Vedbæk 
Revisons opstilling af resultatopgørelsen (flere punkter under udgifter). 

 

6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for sæsonen 
2019/2020. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret. 

Det blev vedtaget at følge bestyrelsens forslag og bibeholde kontingentet som det er 
nu.  

 

7. Valg til bestyrelsen, herunder fremlæggelse af hvad bestyrelsesarbejdet går ud på. 
Kassererposten er på valg i år, Anne Sofie genopstiller gerne. Ida Louise Kvist, Heidi 
Skovbo Wolters og Anne Hopmann fortsætter. 

Talent	

• 0.-5.	klasse	
• Ekstra	hold	for	Guldfisk,	Søstjerner,	Konkylier	og	evt.	Mikro/MiniKompagnister	der	gerne	vil	træne	flere	gange	om	ugen	og	er	vilde	
med	at	arbejde	med	håndredskaber	og	grundgymnas3ske	øvelser	

• Holdet	er	åbent	for	alle	der	træner	på	minium	ét	andet	hold	I	foreningen	

CoolKids	

• 0.-5.	klasse	(udtaget	hold)	
• Ekstra	hold	for	Guldfisk,	Søstjerner,	Konkylier	og	evt.	Mikro/MiniKompagnister	der	gerne	vil	træne	flere	gange	om	ugen	og	er	vilde	
med	at	arbejde	med	håndredskaber	og	grundgymnas3ske	øvelser	

• Udtaget	hold	–	deltagelse	e[er	a[ale	med	Ida	

Kompagni	1	

• 4.-9.	klasse	
• Ekstra	hold	for	Mikro-,	Mini-	og	JuniorKompagnister	der	gerne	vil	træne	flere	gange	om	ugen	
• Holdet	er	åbent	for	alle	der	træner	på	Mikro-,	Mini-	eller	JuniorKompagni	

Kompagni	2	

• 4.-9.	klasse	
• Ekstra	hold	for	Mikro-,	Mini-	og	JuniorKompagnister	der	gerne	vil	træne	flere	gange	om	ugen	
• Udtaget	hold	–	deltagelse	e[er	a[ale	med	Anne	Sofie	

Teknikhold	

• 4.-9-	klasse	
• Ekstra	hold	for	Mikro-,	Mini-	og	JuniorKompagnister	der	gerne	vil	have	ekstra	tekniktræning	
• Holdet	er	åbent	for	alle	der	træner	på	Mikro-,	Mini-	eller	JuniorKompagni	



Anne Sofie blev valgt. Sonja Frankenreiter, Karen Standbygaard og Merete 
Hemmingsen stillede op og blev valgt. 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Christian Houby stillede op og blev valgt som suppleant. 

 

9. Valg af revisor, bestyrelsens forslag er at Vedbæk Revision fortsætter som revisor 
for foreningen. 

Forslaget blev godtaget. 

 

10. Valg af samarbejdsaftale vedr. foreningens drift, bestyrelsens forslag er at Anne 
Sofie Kvist fortsætter. 

Der var opbakning til at Anne Sofie Kvist fortsætter som samarbejdsparter til 
foreningens drift. 

 

11. Evt. 

Der blev fremsat ønske fra to forældre om at få en fane til opvisningen i Farum. Det er 
en længerevarende proces at søge om og få godkendt. Heidi Skovbo Wolters påtager 
sig gerne opgaven om at søge om en. 

Ideen med at lave en tur til Lanzarote blev taget op igen og der var generel stor 
tilslutning til idéen, som også kunne være et tiltag for at fastholde de ældre dansere i 
foreningen. Katrine Dedenroth Bernhoft meldte sig som frivillig forælder til at arbejde 
med idéen og undersøge mulighederne. Der blev talt om at undersøge mulighederne 
for at lave en tur i 2021. Der bliver nedsat et underudvalg bestående af Katrine, Anne 
og Anne Sofie. 

Katrine tilbød i øvrigt at hjælpe RuBA med fondsarbejde, på trods af at hun ikke er med 
i bestyrelsen, hvilket blev modtaget med glæde. 

 

 

 

 

Således opfattet af Anne Hopmann, 14.3.19	


