Vedtægter
for
Orientalsk DanseUnion
§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er
”Orientalsk DanseUnion”.
Herefter benævnt ODU
ODU har hjemsted i Københavns
Kommune i Danmark.

§ 2: ODUs formål
Stk. 1. ODUs formål er at varetage
medlemmernes fælles faglige
interesser og være samlingssted for
interesserede i den Orientalske Dans
og udbrede interessen og forståelsen
for Orientalsk Dans i dens mange
forskellige stilarter, og for den kultur
og musik, der knytter sig til dansen.
Stk. 2. Orientalsk Dans defineres
som dansen fra bl.a. Nordafrika,
Ægypten, Mellemøsten, Saudi
Arabien og Tyrkiet, med rødder i
folkloren i de respektive områder.

§ 3: Medlemskriterium
Stk. 1. Som medlem optages
personer, der har interesse for
orientalsk dans, samt eventuelle
æresmedlemmer.
Medlemmer har stemmeret og er
valgbare på ODUs generalforsamling
– Dette gælder dog ikke for
æresmedlemmer.
Stk. 2. Ved optagelsen betales
kontingent for indeværende
kalenderår, derefter fra januar til
januar. Kontingentets størrelse
fastsættes af bestyrelsen, og
meddeles på den ordinære
generalforsamling.
Kontingentet kan ændres på
generalforsamlingen.
Stk. 3. Udmeldelse af ODU skal ske
skriftligt med en måneds varsel. Dog
medfører manglende
kontingentbetaling efter 1. marts
automatisk sletning som medlem.
Udmeldelse giver ikke ret til
tilbagebetaling af kontingent.
Stk. 4. Medlemmer, som groft
modarbejder ODUs formål, kan
ekskluderes.

Eksklusion af et / flere medlemmer
kan dog kun besluttes af
generalforsamling, og kun på
baggrund af en enstemmig indstilling
fra bestyrelsen. Eksklusion af et /
flere medlemmer skal vedtages med
75 % af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer på
generalforsamlingen.
§ 4 Bestyrelsen
Stk.1. Bestyrelsen består af 5
medlemmer:
a.
Formand
b.
Næstformand
c.
sekretær
d.
2 menige medlemmer
e.
2 suppleanter
Stk. 2. Ethvert medlem af ODU er
berettiget til at opstille som kandidat
til bestyrelsen. Dog kræves det, at
bestyrelsesmedlemmerne skal være
myndige og være registreret med
CPR og med bopæl i Danmark.
Opstillingen af kandidater finder sted
på selve generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne
vælges for 2 år ad gangen, således at
der på lige årstal vælges 2
medlemmer, og på ulige årstal vælges
3 medlemmer.
I fald en eller flere
bestyrelsesmedlemmer udtræder af
bestyrelsen, indtræder suppleanter
automatisk i bestyrelsen.
Stk. 4. Valg eller genvalg af
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
foregår på den ordinære
generalforsamling. Medlemmerne
vælges således at de 2 (lige år) eller 3
(ulige år) kandidater med flest
stemmer bliver
bestyrelsesmedlemmer, og
kandidaten som får 3. flest (lige år)
eller 4. flest (ulige år) stemmer bliver
suppleant.
Den siddende bestyrelse skal forud
for hvert bestyrelsesvalg
tilkendegive, hvorvidt den indstiller
bestyrelsesmedlemmer til genvalg.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig
selv, og formand, næstformand og
sekretær vælges i dens midte snarrest
herefter.

Næstformanden træder i formandens
sted i tilfælde af dennes frafald.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
Stk. 7. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig når mindst 3
medlemmer er til stede. Beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Stk. 8. Suppleanter kan deltage på
bestyrelsesmøderne, men har ingen
stemmeret.
Stk. 9. Bestyrelsens medlemmer,
suppleanter samt kassereren deltager
uden betaling, eller til reduceret pris i
ODUs arrangementer.
Bestyrelsens medlemmer samt
kassereren betaler ikke kontingent de
år de er aktive.
§ 5 Kasserer og revisor
Stk. 1. Valg af kasserer og revisor
foregår på generalforsamlingen efter
samme princip som bestyrelsen. Dog
kan det på generalforsamlingen
besluttes, at vælge disse udenfor
ODUs medlemsskare.
Kassereren vælges på ulige årstal.
Revisoren vælges på lige årstal.
Kassereren og revisoren er ikke som
udgangspunkt medlem af bestyrelsen,
men kan såfremt de opfylder
kriterierne herfor opstille til en
bestyrelsespost.
§ 6: ODUs drift
Stk. 1. Det er bestyrelsens pligt,
under ansvar for
generalforsamlingen, at tilgodese
ODUs formål gennem følgende
aktiviteter:
•
Workshops og foredrag med
udøvere af dansen
•
Foredrag og arrangementer med
personer, hvis viden kan have
interesse for medlemmerne, fx
antropologer, musikere,
historikere, etnografer m.fl.
•
Formelt og uformelt samarbejde
med relevante personer /
foreninger, f. eks.
indvandreforeninger, kulturelle

foreninger og musikforeninger,
herunder eventuelle
datterforeninger, stiftet med det
formål at sikre ODU adgang til
at leje lokaler uden for
København med foreningsrabat
til ODUs større arrangementer,
som f.eks. Power Show og
afdansningsbal.
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at
nedsætte arbejdsgrupper, f. eks.
bladgruppe, festgruppe, faglig gruppe
osv. Et bestyrelsesmedlem vælges
som kontaktperson, og er ansvarlig
overfor den øvrige bestyrelse.
Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for
indhold og udgivelse af ODUs
tidsskrift, som tilgår samtlige af
ODUs medlemmer.
Stk. 4. For ODUs forpligtelser
hæfter alene ODUs formue.
Stk. 5. Bestyrelsen sørger for at
ODUs fulde navn Orientalsk
DanseUnion oplyses, når der indgås
aftaler på ODUs vegne.
Stk. 6. ODUs regnskabsår er 1.
januar til 31. december. Revideret
regnskab skal forelægges bestyrelsen
en uge før generalforsamling.
§ 7: Forretningsudvalget
Stk. 1. Formanden, næstformanden
og kassereren udgør
forretningsudvalget.
Stk. 2. Forretningsudvalget træffer
beslutning i uopsættelige sager, og
fungerer indenfor rammer afstukket
af bestyrelsen og under ansvar for
denne.

§ 8:ODUs midler
Stk. 1. ODUs midler omfatter
medlemmernes kontingent og
eventuelle. gaver og legater
Stk. 2. Formand og kasserer tegner
ODU i fællesskab, ved beløb under
1000,- kr. dog alene ved kassereren
eller formanden.
§ 9: Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er
Orientalsk DanseUnions øverste
myndighed
Stk. 2. Sager der sættes under
afstemning på generalforsamlingen,
afgøres ved simpelt flertal,
medmindre andet følger af
nærværende vedtægter.

Afstemningen er som udgangspunkt
åben, men hemmelig afstemning skal
finde sted, når blot et medlem kræver
det.
Stk. 3. Kun medlemmer, som er til
stede på generalforsamlingen, kan
deltage i afstemninger. Alle
medlemmer, som møder op på
generalforsamlingen, eller som på
forhånd har givet skriftligt tilsagn om
at ville modtage valg, er valgbare.
Æresmedlemmer har dog ikke
stemmeret og er ej heller valgbare på
Orientalsk DanseUnions
generalforsamling jævnfør § 3 stk. 1
§ 10: Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling
afholdes i København hvert år i 1.
kvartal.
Stk. 2. Det nærmere tidspunkt og
sted fastsættes af bestyrelsen og
meddeles i ODUs tidsskrift senest 2
måneder forud for afholdelsen.
Stk. 3. Indkaldelse til
generalforsamling påhviler
bestyrelsen og sker senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelsen skal være skriftlig og
indeholde oplysninger om dato,
tidspunkt og sted samt dagsorden.
Stk. 4. Dagsordenen for den
ordinære generalforsamlings skal
som minimum indeholde følgende
punkter:
1: Valg af dirigent
2: Valg af referent
3: Valg af stemmeudvalg
4: Formandens beretning
5: Forelæggelse og godkendelse af
revideret regnskab
6: Orientering om budget for det
kommende år
7: Valg af bestyrelse samt
suppleanter
8: Valg af kasserer (ulige år) /
valg af intern revisor (lige år)
9: Behandling af indkomne forslag,
herunder forslag til
vedtægtsændringer.
10: Fastsættelse af tidspunkt for
næste års ordinære generalforsamling
11: Eventuelt
Stk. 5. Forslag til
generalforsamlingen, herunder
forslag til vedtægtsændringer, skal
indsendes til bestyrelsen senest 6
uger før generalforsamlingens
afholdelse, således at de kan
offentliggøres sammen med
indkaldelsen, jævnfør nærværende
paragraf stk. 3.

Kun medlemmer efter § 3 stk. 1, kan
stille forslag til behandling på
generalforsamlingen.
Stk. 6. Forslag til
vedtægtsændringer skal vedtages
med 75 % af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer på
generalforsamlingen.
§ 11: Ekstraordinær
generalforsamling
Stk. 1 . Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, og
skal indkaldes, når mindst 10
stemmeberettigede medlemmer med
angivelse af dagsorden skriftligt
begærer det. I sidste tilfælde skal
indkaldelse ske senest 3 uger efter, at
bestyrelsen har modtaget begæring.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal være skriftlig
og indeholde oplysninger om tid og
sted samt om dagsorden.
Indkaldelsen skal tilgå medlemmerne
senest 3 uger før afholdelsen af den
ekstraordinære generalforsamling
§ 12: ODUs opløsning
Stk. 1. Forslag til opløsning af ODU
kan fremsættes på en ordinær eller en
ekstraordinær generalforsamling af
en enstemmig bestyrelse eller 50 %
af medlemmerne.
Stk. 2. Indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, skal som eneste
punkt på dagsordenen have ODUs
opløsning.
Stk. 3. Endelig beslutning om
ODUs opløsning kan på denne
ekstraordinære generalforsamling
besluttes med 75 % simpelt
stemmeflertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4. Såfremt den ekstraordinære
generalforsamling beslutter at opløse
ODU, etablerer den siddende
bestyrelse en fond, hvortil ODUs
formue og arkiv overføres.
Fondens formål skal støtte ODUs
formål, jævnfør § 2

Orientalsk DanseUnion blev
stiftet d. 1.januar-2005

Nærværende vedtægter for
Orientalsk DanseUnion er
vedtaget på generalforsamlingen
d. 30. januar 2011

