
RuBAs generalforsamling 2022 
  

 

Deltager: Anne Sofie, Signe, Merete, Katrin, Heidi, Henriette, Anne og Sonja 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent. 
Anne er valgt som dirigent. 
Sonja er valgt som referent. 
 
2. Godkendelse af dagsordenen. 
Formanden Anne tilbyder alle velkommen til årets generalforsamlingen. Dagsorden 
godkendes af alle deltagere. 
 
3. Formandens beretning. 
Anne gennemgår præsentationen til formandsberetning for 2021. Det var et år, hvor der skete 
rigtigt meget trods Corona. Der er igen i 2021 medlemsfremgang i foreningen med i alt 610 
medlemmer og 33 hold på 10 skoler.  
 
Foreningen har fået en fast ansat, Katrin Lilja-Schaap, som er ansat til 25 timer om ugen og 
har støttet Anne Sofie og Ida i deres mange opgaver siden september 2021. Der er desuden 
kommet nye instruktører til Ruba, som ikke selv har været medlem i Ruba tidligere. I alt har 
der været 16 instruktører, 14 hjælpeinstruktører og 21 minihjælpetrænere i 2021. I november 
skiftede Ruba Webshop. 
 
2021 var igen præget med aflysninger af alle forestillinger. Der er derimod taget initiativ til 
mange alternative initiativer og tiltag. I juni 2021 var der arrangement på Gammel Holtegård. I 
juli blev der holdt mange sommerafslutnings forestillinger med i alt 10 forestillinger over 6 
dage. Der var desuden stort tilløb i sommerdans i sommerferien med en flot forestilling som 
afslutning. Yderligere optræden efter sommerferien bl.a. på Bakken og Kastellet samt 
efterårstur til Århus på RuBA camp.  
 
Påsketræning i skoven i april 2021 havde til formål at uddanne og dygtiggøre Rubas nye 
instruktører. Inden sæsonstart blev der, som hvert år, gennemført et internt instruktørkursus af 
Ida. 
 
Sociale arrangementer som overnatninger, pizzaaften mm. var mindre i 2021, men i december 
var der et arrangement med Miss Mia.  
 
Formandens beretning i flere detaljer bliver lagt op på hjemmesiden.  
 
4. Godkendelse af regnskab 
Anne Sofie gennemgik årsregnskab og forklarede enkelte punkter. Regnskabet blev godkendt 
af alle deltagere.  
 



5. Godkendelse af budget  
Anne Sofie præsenterede budget til 2022 og de forventede indtægter og udgifter samt 
lønninger. Budget 2022 blev godkendt af deltagerne til generalforsamlingen. 
 
Der drøftes fastsættelse af kontingent for sæsonen 2022/2023. Bestyrelsen foreslår at 
kontingentet hæves med 10% på timeprisen og der aftales kontingentstigning kun til næste 
sæson. Yderligere stigning i de følgende år tages op igen til generalforsamlingen næste år. 
 
6. Valg til bestyrelsen 
Anne fremlægger hvad bestyrelsesarbejdet går ud på.  
 
Heidi og Ida er på valg i år. Begge genopstiller igen til bestyrelse og er genvalgt. Anne 
Hopmann (formand), Sonja Frankenreiter og Merete Ea Hemmingsen tilbyder deres plads til 
friske kræfter. Signe Lynggaard Madsen, Ulla Kornum Jessen og Henriette Breiner Oht vil 
gerne stille op til bestyrelse og bliver valgt.  
 
 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Christian Houby genopstiler og der søges endnu en suppleant. 
 
Mette Wacher Jansen vil gerne være med i bestyrelse som suppleant. 
 
8. Valg af revisor 
Bestyrelsens forslag er at Vedbæk Revision fortsætter som revisor for foreningen. Dette 
godkendes. 
 
9. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke kommet forslag til yderligere punkter til dagsorden.  
 
10. Evt. 
Der er og skal være stor fokus på at kvalitetssikre undervisningen nu og fremtidigt. 


