Referat
Af Orientalsk DanseUnions generalforsamling
Den 30. januar 2010 kl. 12.00-13.30
Afholdt i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Valg af dirigent
Heidi Mary G. Lund

2. Valg af referent
Susan Wohlenberg

3. Valg af stemmetællere
Birgitte Bakar og Hanne Birkevang Petersen

Dirigenten kunne herefter bekræfte, at indkaldelse til generalforsamling var sket rettidigt, og
dagsordenen udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 10 stk. 4.
4. Formandens beretning
Vi er nu i gang med Orientalsk DanseUnions (herefter ODU) 7. sæson, og de tegner alt sammen
til igen at blive et godt år.
Efter GF i januar 2010 var der en del opgaver at løse efter at Heidi Mary, Maizena, Maggie og Inga trådte ud af bestyrelsen. Det betød bl.a. af vi først fik banken op at stå omkring april. Men
heldigvis kører ODU på skinner og det har været nemt at overtage de forskellige poster, og så
har vi jo heldigvis haft hjælp på sidelinjen fra bl.a. Heidi Mary.
Bladet kører helt forrygende og det er fantastisk at se, hvor mange der sender artikler ind, og det
er jo ikke blevet ringere af, at vi får det trykt i farver. Takket være Heidi Mary store indsats har
det kunnet lade sig gøre. Du laver et kæmpe flot stykke arbejde Heidi Mary, og vi kan vel godt
tillade os at prale af, at det er et af landets flotteste medlemsblade.
Afdansningsballet i samarbejde med Aarhus Orientalske Danseforening gik i hårdknude, da
AAODF ikke kunne skaffe lokaler, og besluttede at overlade alt til ODU. Vi fandt i sidste øjeblik
lokaler i Randers Fritidscenter takket været Kittis ihærdige indsats. Vi havde hele Fritidscentret
for os selv, så vi havde masser af plads. Det eneste minus var, at scenen skråner og det gjorde
at nogle valgte at danse nede i salen, så de bagerste publikummer kunne ikke rigtig se. Der var
fint med tilmeldinger til begge workshops, som var med Annie Brøgger og Marie Møller. Det blev
en god dag, og alle var med til at give en god stemning, både publikum, danserne og alle de frivillige, der gjorde en stor indsats for at alt kørte, og med Marie Møller Jensen som konferencier,
var der dømt godt humør for alle pengene. Vi havde også besøg af TV2 Østjylland.
Hafla er det mest populære af alle ODUs arrangementer. Takket være Nicoline, som gør et kæmpe arbejde med at sørge for at tage imod tilmeldinger, lave program og være konferencier. ODUs
bestyrelsesmedlemmer sørger for at gøre reklame for arrangementet, byder velkommen, promoverer foreningen, skaffer fotograf, bager kager og boller og skriver i bladet om alle danserne. Så
alle gør en kæmpe stor indsats her for at det skal køre.
Så var der PowerShowet i november, hvor jeg desværre var forhindret i at komme. Der var en
del vanskeligheder, men de blev dog overvundet, da Heidi Jonsdottir trådte til og fik sørget for
lokaler til workshops og show. Gisela lavede - også i sidste øjeblik - en meget flot plakat. Det
lykkedes bestyrelsen ved heftig markedsføring på 14 dage at få så mange tilmeldinger både til
workshops og show, at alt var totalt udsolgt. Der var 4 workshops med Dalila og et fantastisk flot
show. Weekenden gav mod alle odds et pænt overskud. Flot gået og en stor tak til jer for at det
lykkedes.
Valby Kulturhus’s Café har fået nye ejere, og det har fået betydning for os, da vi ikke selv må lave kaffe/te, men skal købe det hos dem. Det har vi løst ved at købe 4 kander kaffe, og så laver vi
selv resten. Det betyder en lille ekstra omkostning, hver gang vi lejer Valby Kulturhus.
Så trods et år med lidt startproblemer og en del ting at sætte sig ind i, kan vi kigge tilbage og se,
at vi er kommet ud med skindet på næsen, og vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen,
som jeg gerne vil sige alle tak for. I gør alle en kæmpe stor indsats for at det kører så godt. Derudover har 2010 været et godt år for foreningen økonomisk, det vil Susan fortælle om, når vi når
til kassererens beretning.

Jeg vil slutte min beretning med en stor, stor tak til alle både i og udenfor bestyrelsen for jeres
store indsats.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2010.
Aflæggelse af regnskab for 2010 ved generalforsamlingen søndag den 30. januar 2011
For 2010 havde ODU ganske forsigtigt budgetteret med et lille overskud på 412 kr. I 2010 blev
overskuddet ganske overraskende på 10.938,18 kr. Det vil sige, at ODU har haft overskud to år i
træk. Indtil da havde der været et par år med underskud. Det er jo heller ikke foreningens formål
at opspare kapital, men at bruge pengene på arrangementer og på medlemsbladet. Overskuddet
fra 2010 vil blive anvendt til at sætte prisen for workshops ned.
I 2010 var der 224 medlemmer. Året før havde vi nået en rekord på 261 medlemmer, så det har
været en nedgang i medlemstallet. Der er så mange mavedansere i Danmark, at der skulle være
et potentiale for flere medlemmer. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at hverve nye medlemmer til foreningen. Vi belønner de medlemmer, der skaffer et nyt medlem, med en rabat på
100 kr. til en valgfri workshop afholdt af ODU.
Året gav annonceindtægter på 17.931 kr. hvilket er kr. 4.931 kr. større end forventet.
Udgifterne til medlemsbladet beløber sig til kr. 67.003 kr., her var der budgetteret med kr.
73.954 kr. Så her vi har haft en besparelse på 6.951 kr. - Dette skyldes bl.a. at kuverterne er
blevet sponsoreret, samt at det lavere medlemstal (i forhold til budgetteret) gav en lavere portoudgift.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
6. Orientering om budget for 2011
Budgettet er justeret ud fra regnskabet 2010 samt ud fra de arrangementer, som allerede nu er
budgetteret for 2011.
Der er pt. planlagt følgende arrangementer i 2011: Orientalsk Afdansningsbal i Odense med
workshops, 3 Haflaer, 2 af dem med workshops. Udgifter til bladet er opjusteret en smule primært på grund af, at Post Danmark har bebudet større porto stigninger i 2011.
Medlemstallet er opjusteret, idet vi håber endnu flere vil melde sig ind og bakke op om foreningen, ligesom vi håber medlemmerne vil opfordre deres danseveninder og underviserne deres elever til at melde sig ind. Vi forventer således at få 250 medlemmer. Kontingentet forbliver uændret i forhold til 2010. Dvs. 250,- kr. for medlemmer bosiddende i DK, og 300,- kr. for bosiddende
medlemmer udenfor DK.
Kontingent bliver primært brugt til tryk og udsendelse af medlemsbladet.
Arrangementer skal som udgangspunkt minimum løbe rundt i sig selv, og samlet set give et
overskud, der skal komme medlemmerne til gode.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen.
7. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
På valg var:
a. Susan Wohlenberg (sekretær) – genopstillede.
b. Kitti Iweis (suppleant) – genopstillede
Susan Wohlenberg blev genvalgt til sekretær.
Kitti Iweis blev genvalgt til suppleant.
Snarest efter generalforsamlingen konstituerer de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer sig med formand, næstformand, sekretær og 2 medlemmer jf. § 4 stk. 5

8. Valg af intern revisor
Valg af intern revisor - Hanne Birkevang genopstillede ikke.
Til posten som intern revisor blev valgt: Julie Rudbech Christensen.
9. Ændring af vedtægter vedr. Datterforening i Ballerup
Ændring af vedtægternes §6, stk. 1:
...”herunder eventuelle datterforeninger, stiftet med det formål at sikre ODU adgang til at leje lokaler uden for København med foreningsrabat til ODUs større arangementer, som f.eks. PowerShow og OrientalskAfdansningsbal.”
Forslaget blev vedtaget.
Heidi Mary foreslog, at der blev skrevet en artikel i medlemsbladet, så det bliver klart for medlemmerne, hvilke fordele det vil give dem, og en beskrivelse af, hvordan medlemmerne kan få
adgang til at leje/låne lokaler. Hannah Corinne tilbød at ringe til Tina Rasmussen og lave et interview om dette, som så kunne bringes i bladet.
10.Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag rettidigt til behandling under dette punkt.
11.Fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling i 2012
Bestyrelsen foreslår søndag d. 22. januar 2012 i forbindelse med PowerWeekenden.
Forslaget blev vedtaget.
12.Eventuelt
Der var forslag om, at ODU skulle sælge gavekort til medlemskab eller workshops, som medlemmerne kan ønske sig til jul og fødselsdag. Der skal reklameres for det i bladet.
Heidi Jonsdottir kom med et forslag om at give rabat på workshops til unge under 18 år. Forslaget blev diskuteret, og man blev enige om, at det i sidste ende er bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen vil derfor drøfte muligheden på et kommende bestyrelsesmøde.
Der var 11 deltagere til Orientalsk DanseUnions generalforsamling 2011.
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