Referat

Generalforsamling 2016 Orientalsk DanseUnion
Lørdag den 23. januar 2016 kl. 15.30 i Sama Copenhagen
Til stede: Heidi Jonsdottir, Signe Ghazal Sallerup, Ruth Olesen, Susan Wohlenberg, Murjanah
Langhoff, Amanda Stevne Jørgensen, Annette Henriksen, Heidi Mary Grøntved Lund, Solveig
Einarsson, Ragnhild Kallehauge, Hanne Juhl, Lena Astrid Nielsen, Bettina Bang
Pkt. 1: Valg af dirigent
Signe blev valgt som dirigent
Pkt. 2.: Valg af referent
Ragnhild blev valgt som referent
Pkt. 3: Valg af stemmetællere
Ruth og Heidi Mary blev valgt som stemmetællere
Pkt. 4.: Formandens beretning
Formand Heidi fremlagde sin beretning. Den blev godkendt. Beretningen vedhæftes.
Pkt. 5: Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2015
Susan forelagde regnskabet. Det var bedre end forventet – et overskud på kr. 7.598.
Revisor havde bemærkning til manglende bilag. Når et udgiftsbilag af en eller anden grund
mangler er der nu blevet lavet et bilag der skal udfyldes.
Regnskabet blev godkendt. Regnskabet vedhæftes.
Pkt. 6: Orientering om budget for 2016, herunder orientering om kontingent 2016
Susan fremlagde budget for 2016 – budgettet blev godkendt.
Kontingentsatser for 2016: 275 kr. per år; for studerende og pensionister 225 kr. per år mod
forevisning af bevis. Kontingentsatser blev godkendt.
Pkt. 7.: Valg af bestyrelse samt suppleanter
På valg:
Heidi Jonsdottir (bestyrelsesmedlem) – genopstiller
Gisela Karlestedt (bestyrelsesmedlem) – genopstiller
Ruth Olesen (suppleant) – genopstiller
Teresa Conde (suppleant) – genopstiller ikke
Alle der ønskede genvalg blev enstemmigt valg. Som ny suppleant blev Murjanah enstemmigt
valgt.
Pkt. 8.: Valg af kasserer
Susan Wohlenberg (kasserer) – genopstiller
Susan blev enstemmigt valgt.
Pkt. 9.: Valg af revisor
Annette Henriksen (revisor) – genopstiller
Annette blev enstemmigt valgt.
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Pkt. 10.: Behandling af indkomne forslag
Mobile Pay
Heidi Mary – en forening skal have Business Mobile Pay. Det koster max. 5 kr. pr overførsel (en
vis procentdel af beløbets størrelse men som sagt max. 5 kr. per gang) plus telefonabonnement
samt 75 kr. i kvartalet. Et Business abonnement kan være på flere telefoner. Der er en
hovedtelefon (og det kan sagtens være en billig telefon med taletidskort). Den der bestyrer
hovedtelefonen kan give tilladelse til at flere telefoner bruger dette abonnement. Mobile Pay er
knyttet til foreningens bankkonto. Danish Open bruger Mobile Pay og er meget tilfredse med det.
Susan: Det ville være rart med Mobile Pay til for eksempel Hafla. Mange har ikke småpenge eller
mindre sedler med.
Signe: Vi undersøger sagen. Hvis vi kan få større indtægt via Mobile Pay ville det være godt.
Måske er der nogle der lige nu og her melder sig ind i ODU og betaler med Mobile Pay – for
eksempel til Afdansningsbal.
Pkt. 11.: Fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling i 2017 – bestyrelsen
foreslår lørdag eller søndag den 21/22 januar 2017
Næste generalforsamling blev fastsat til lørdag den 21. januar 2017
Pkt. 12.: Eventuelt
Ruth: der er undersøgt pris på bus (inkl. chauffør) til Afdansningsballet i Brædstrup den 16. april
2016. Med opsamling undervejs.
Heidi Mary: dejligt der ikke er nævnt Workshop – det kan være en konflikt med underviseres
workshop.
Signe: ODU vil gerne prøve at tilbyde workshops med temaer, der normalt ikke bliver udbudt.
Heidi Mary: På nettet er det nu ekstra vigtigt at tydeliggøre hvad man får for sit kontingent. Hvilke
fordele er der rent konkret?
Heidi: Enig
Lena Astrid: En god idé at lave bladet til en PDF.
Murjanah: Hjemmesider er gået lidt af mode
Solveig: Medlemsbladet skal hænge sammen med hjemmesiden, som både vil fungere som ODUs
visitkort og med grundlæggende informationer og baggrundsviden.
Heidi: Fordele for medlemmer kunne eventuelt være kurser KUN for medlemmer.
Heidi Mary: Måske en dansk uddannelse for undervisere i orientalsk dans kunne være en opgave
for ODU?
Lena Astrid: Det skal vises klart og tydeligt, at ODU er både for motionister og professionelle. Det
skal også være tydeligt, i hvilke sammenhænge ODU opfordrer enten motionister og/eller
professionelle til at optræde. Det burde fx have været mere tydeligt, at det kun er professionelle,
som blev inviteret til at danse til ODU Festen.

Side 2 af 3

Formandens beretning
Godt nytår til alle.
Nu er vi trådt ind i det nye år 2016.
Med stor glæde holder vi fest i ODU’s regi og generalforsamling på samme dag 23. januar 2016.
Hvor vi har mulighed for i DK, at feste med hinanden og have live musik og dans samtidigt? Vi var
over 100 tilmeldte. Dog flest fra Sjælland. Nu kan vi komme billigt afsted med orange billetter, de
røde busser og www.gomore.dk. Så er der snart ingen undskyldning længere, for at vi ikke kan
besøge hinanden. Jeg har indtryk af at det ikke svært, at finde nogen at overnatte hos ved disse
lejligheder.
Desværre skal vi tage afsked med Heidi Mary, da hun har valgt at gå af som chef for redaktionen
af bladet. Hun har været en del af bladet og ODU i rigtig mange år. Jeg vil gerne takke Heidi Mary
for hende flotte indsat, som hun har gjort i alle de år, hun har været aktiv i ODU og ikke mindst i
redaktionen. Tak for alle de mange timer du har lagt i det kæmpe arbejde. Nu er hun også blevet
en travl dame, som den ene halvdel af arrangørene af Danish Open Bellydance. Jeg /vi ønsker dig
forsat held og lykke i fremtiden. 
I stedfor har vi fået Solveig Einarsson ind i redaktionen og som webdesigner. Hun har virkeligt
lavet meget fra starten. Ny design af vores hjemme side med link, til de diverse media. Den er
blevet nemmere at bruge. Personligt synes jeg den er blevet flot. Bladet bliver elektronisk i
fremtiden. Ikke mindst fordi vi har brugt rigtig mange penge på porto, som kunne være sjovere at
bruge til andre festlige og lærerige evnet i stedet for. Porto prisen er også sat op i 2016, så det er
jo kun et godt valg. Derfor har vi også valgt at sætte blad prisen ned. Så husk, at der er penge at
spare ved indmelding og ved alt deltagelse af ODU’s arrangementer. Som hurtigt har tjent sig hjem
i rabat af deltagelse til diverse events. Samtidig er Amanda S. Jørgensen blevet vores nye
redaktør. Jeg er sikker på at de 2 kommer til, at gøre rigtigt meget godt, for bladet fremadrettet.
Mangt og meget er sket i forgående år. Det har været rigtigt meget orientalsk dans i hele landet.
Hvilket jeg er rigtig glad for. Der kan aldrig ske for meget i mine øjne. Masser af kvalificerede
undervisere fra ind og udland. Vi har haft nogle skønne Haflaer, kulturhavn og afdansningsbal i
2015. Med rigtig meget deltagelse. Det vil jeg meget gerne takke alle for. For uden jer og familie og
venner var der intet ODU og arrangementer. Samt Dansens Dag er blevet en aktiv deltagelse, med
mavedans af medlemmer og ikke medlemmer af ODU.
Der er rettet henvendelse til CBS med henblik på, at få nogle studerende til at bruge ODU som
case: at behandle bestyrelsens ønske om at få undersøgt hvad der skal til for at videreudvikle
ODU - indefra og eventuelt i samarbejde med andre danseforeninger. Vores henvendelse ligger
ved institutlederen for cand.merc.psyk'erne, men der er endnu ikke kommet en konkret
tilbagemelding
Hvis du går rundt og har lyst til at være aktiv i med ODU, men ikke nødvendigvis vil være i
bestyrelsen. Så kan vi altid bruge nogle flere kræfter og gode input. Vi tager gerne imod alt den
hjælp der kan komme.
Forsat godt danse år til jer alle. Jeg håber at vi alle får nogle fantastiske danse oplevelser i 2016.
Formand Heidi Jonsdottir 
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