Referat
Af Orientalsk DanseUnions generalforsamling
Den 1. februar 2009 kl. 13.00-14.00
Afholdt i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
1.

Valg af dirigent
Sanne Larsen

2. Valg af referent
Vivi Højer Jensen

3. Valg af stemmetællere
Gitte og Marianne

4. Formandens beretning
En diplomat er en mand, som altid husker en kvindes fødselsdag, men aldrig hendes alder. Men alderen
på Danmarks største og eneste landsdækkende forening for Orientalsk dans er det vist i orden at kunne
huske, og det er med glæde at ODU nu tager hul på sit 5 år som forening for mavedansere i hele Danmark.
ODU mærkede ikke noget til finanskrisen, og 2008 gav et rigtigt pænt overskud, der skyldes flere ting.
Først og fremmest afholdt vi Orientalsk Afdansningsbal i Roskilde, der var rigtigt godt besøgt, og hvor vi fik
pæn støtte fra Roskilde kommune, og efterfølgende afstod vores samarbejdsparter FOF fra at tage del i
overskuddet. Derudover holdt vi et PowerShow, hvor der også kom en del flere tilskuere, end vi havde turdet håbe på, da vi lagde budget. Så alt i alt gav det et rigtigt pænt 2008.
Vi håber i 2009 at kunne byde velkommen til endnu flere nye medlemmer. Allerede her med udgangen af
januar har vi fået 32 ny medlemmer. Nogle der ikke var medlem i 2008 er kommet tilbage til foreningen, og
vi har overtaget medlemmerne fra den nu nedlagte Fyns Mavedanserforening, hvor en del ikke i forvejen
var medlem af Orientalsk DanseUnion. Derudover forsøger vi at få vores medlemmer til at hverve nye
medlemmer mod rabat på workshops afholdt af Orientalsk DanseUnion.
Så vi krydser fingre og håber, at vi måske kan nå 250- eller måske endda 300 medlemmer i 09.
2008 bød på en hel del arrangementer. Udover Orientalsk Afdansningsbal og PowerShowet var der naturligvis Hafla, som vi også afholder i dag efter generalforsamlingen. 2008 bød også på en del workshops.
Der har været rytmeworkshop med Marianne og Mikosh, begynder workshop med Marie Langvad, Scene
make-up med Dud. Det blev også til to workshops med Benedikte Solberg, og sidst men absolut ikke
mindst fik vi Callisto til Danmark.
Derudover deltog Orientalsk DanseUnion i Kulturhavn.
Vi måtte desværre aflyse den planlagte tur i Hamam i marts, samt workshop for de meget øvede og professionelle med AzizA grundet manglende tilslutning. Men sådan er det jo desværre indimellem.
Der har været meget arbejde for bestyrelsen, og ikke altid tid og kræfter nok, og desværre kan det være
svært at trække frivillige til, der vi give et nap, da det jo er frivilligt arbejde der foregår i ens fritid. Men vi håber da, at nogle flere vil bakke op i 2009 og give en hånd med når vi f.eks. d. 19. april afholder Orientalsk
Afdansningsbal i Ringsted.
Hjemmesiden har gennemgået en total fornyelse. Den virkede desværre ikke helt efter hensigten som den
var, så det måtte vi jo løse. Maggie har været primus motor på den nye hjemmeside, og hun har fået stor
hjælp fra Morten Højer og Tina Bendix.
Det er også Maggie, der har sørget for at Orientalsk DanseUnion nu også er at finde på facebook, så der
sker hele tiden noget.
Der skal i dag vælges nogle nye medlemmer til bestyrelsen.
Vi skal sige farvel til Maizena, der desværre ikke er her i dag, da hun er i Berlin. Også Vivi har valgt at træde ud, da tiden desværre ikke helt rækker.
Til gengæld vil Susan, der hidtil har været suppleant, gerne ind i bestyrelsen, og det er rigtigt dejligt.
Hvis Susan vælges ind, får vi så til gengæld brug for en ny suppleant i stedet for hende, ligesom Hanne,
der også er revisor for foreningen, trækker sig som suppleant, så vi har brug for to nye kandidater.
Jeg håber meget, der er nogle af jer der er her i dag, der har lyst til, at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet, så vi kan fortsætte med at gøre foreningen attraktiv at være medlem af.
Så jeg vil her opfordre alle de tilstede værende til at overveje, om arbejdet i bestyrelsen evt. kunne være
noget for netop dig. Vi håber, at bestyrelsen også fremover kan have repræsentanter fra flere dele af landet, så tøv ikke med at stile op
Bestyrelsesarbejdet er som udgangspunkt frivilligt og ulønnet, men vi tilbyder dog visse fordele som tak for
indsatsen. Som fuldt medlem af bestyrelsen får du: betalt din transport til bestyrelsesmøderne, svarende til
kørselstaksten eller hvad en bus eller togbillet koster, gratis kontingent, samt så vidt muligt gratis entre eller
nedsat pris til vores egne arrangementer og workshops.

Vi holder 2-3 møder om året af en ca. 3-4 timers varighed, hvor vi som regel afslutter med spisning. Alt andet foregår via mail, og her er der en del korrespondance.
Som suppleant får man ligeledes så vidt muligt gratis entre eller nedsat pris til vores egne arrangementer
og workshops, og her dækkes transportudgifter til bestyrelsesmøder med 50% af kørselstaksten eller hvad
en bus eller togbillet koster.
Godkendt.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2008.
Det er meget sjovere at fortælle om regnskabet i år, end det var sidste år, hvor der var et underskud på
17.000 kr. I år er der et overskud på kr. 25.660,40, det er kr. 23.16,40 større end budgetteret.
Alle afholdte arrangementer har givet overskud, undtaget scene-make-up den 8. juni det balancerede med
et 0.
Den 27. januar blev der afholdt Hafla og work-shop, der blev overskuddet på kr. 2.600,00.
Den 20. april ved afdansningsballet blev overskuddet kr. 4.275,00.
Der blev afholdt Hafla og scene-make-up den 8. juni, som nævnt gav scene-make-up et rundt 0, men Hafla
gav overskud på kr. 334,75.
Ved Hafla den 28. september blev overskuddet kr. 1.152,50.
Det sidste arrangement i 2008 var power-show og work-shop den 31. oktober og 1. og 2. november. Power-showet gav et overskud på kr. 12.850,00 og work-shop kr. 3.427,25.
I alt har arrangementerne givet et overskud på kr. 26.592,67.
I 2008 var der 234 medlemmer, der var budgetteret med 250, så det er jo 16 medlemmer for lidt.
Annonceindtægter har heller ikke i år været så store som forventet, her mangler der kr. 1.016,75.
Udgifterne til bladet beløber sig til kr. 57.064,10, her var der budgetteret med kr. 63.400,00, altså en mindre
udgift på kr. 6.335,90, selv om portoen er steget, har Heidi fået fine aftaler med trykkeriet.
234 medlemmer.
Regnskabet er enstemmigt godkendt af forsamlingen.
6. Orientering om budget for det kommende år (2009)
Forventer 250 medlemmer.
Budgettet er justeret ud fra regnskabet 08 samt ud fra de arrangementer, som allerede nu er budgetteret
for 09. Arrangementer skal som udgangspunkt løbe rundt i sig selv. Er der ikke tilstrækkelig tilslutning aflyses arrangementet
Udgifter til bladet er steget en smule grundet prisjusteringer.
Medlemstallet er opjusteret i forhold til 08 idet vi har overtaget den nu nedlagte Fyns Mavedanserforenings
medlemmer betalt af Fyns Mavedanserforenings indestående ved foreningens nedlæggelse
Kontingent bliver brugt til bladet (tryk og udsendelse).
Budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
7. Valg af bestyrelse samt suppleanter. Punktet blev flyttet til punkt 8.
På valg er:
a. Valg af næstformand - Maizena Harmon – Genopstillede ikke.
b. Sanne Alruna Larsen – genopstillede
Sekretær – Vivi Højer – genopstillede ikke:
c. Valg af suppleant – Hanne Birkevang - Genopstillede ikke.
d. Valg af revisor – Hanne Birkevang – genopstillede.
P.g.a. ændring af vedtægter var der valg af et bestyrelsesmedlem og to suppleanter.
Opstillede: Tina Rasmussen Nordsjælland Birgitte Bakar Randers. Susan Wohlenberg Ballerup. Kitti Iweis
Randers
Valgt med 13 stemmer Susan. Tina med 7 stemmer. Begge blev dermed valgt ind i bestyrelsen. Gitte og
Kitti blev valgt som suppleanter.
Sanne blev genvalgt.

8. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændring.
Punktet blev flyttet til punkt 7.
Bestyrelsen har udsendt forslag til vedtægtsændring med henblik på bedre og nemmere fremadrettet at
kunne sammensætte bestyrelsen
Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer
Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag rettidigt til behandling under dette punkt.
9. Orientering om kontingent 2009
Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet fortsætter uændret i forhold til 2008, således at det fortsat koster
250,- for danske medlemmer og 300,- for udenlandske medlemmer.
10. Nedsættelse af udvalg under bestyrelsen
a. Web-team - Ansvarlig fra bestyrelsen Maggie Whitta
Webmaster – Morten Højer
Ligeledes er Tina Bendix aktiv i web-teamet.
b. Bladudvalg - ansvarlig fra bestyrelsen Heidi Mary Lund.
Derudover består udvalget pt af Hannah Corine
c. Fondssøgnings udvalg - ansvarlig fra bestyrelsen Maggie Whitta.
Derudover består udvalget af Marianne Jacobsen.
Ingen ændring.
11. Fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling i 2009
Bestyrelsen foreslår søndag d. 31. januar 2010 - lige inden Hafla.
Vedtaget
12. Eventuelt
Heidi Jonsdottir spurgte om ODU vil deltage i et stort Bellydance Festival arrangement til september.
Heidi sender noget mere konkret information, hvorefter bestyrelsen tager stilling og vender tilbage med
svar efter første bestyrelsesmøde i marts.
Der var totalt set 20 deltagere til Orientalsk Danse Unions generalforsamling 2009.

