Referat

Generalforsamling 2017 Orientalsk DanseUnion
Lørdag den 29. januar 2017 kl. 12.00 i Valby Kulturhus, 5. sal
Til stede: Kasserer Susan Wohlenberg, formand Heidi Jonsdottir, Solveig Einarsson, Sekretær
Raghnhild Kallehauge, Signe Sallerup, Christine Haugaard, Heidi Mary Grøndtved Lund.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Solveig Einarsson
Pkt. 2.: Valg af referent
Signe Sallerup
Pkt. 3: Valg af stemmetællere
Heidi Mary Grøndtved Lund og Susan Wohlenberg
Pkt. 4.: Formandens beretning
Formand Heidi fremlagde sin beretning. Den blev godkendt. Beretningen vedhæftes.
Pkt. 5: Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2016
Godt regnskab, med et overskud på 14.000.
Der er endnu ikke mange som har betalt kontingent for 2017
Susan gennemgår regnskab. Arrangementerne har givet overskud
Under passiver i alt, er der en fejl og der rettes i egenkapital fra 2015 til 2016.
Revisor har kommenteret, at der mangler bilag for festen 2016. Indtægterne var i form af entre, og
der er ikke modtaget bilag for indtægterne her.
Kommentar, der var budgetteret med en bus til Jylland til afdansningsballet, som ikke blev til noget.
Det var for diffust med udmeldingen om kørsel med bussen, måske var det derfor der ikke kom
tilmeldinger hertil.
Pkt. 6: Orientering om budget for 2017
Budget fremlægges af Solveig. Der er ingen bemærkninger hertil.
Pkt. 7.: Valg af bestyrelse samt suppleanter
Gisela Karlestedt og Murjanah Langhoff udtræder af bestyrelsen, og Ruth genopstiller ikke.
Solveig Einarsson, Ragnhild Kallehauge og Signe Sallerup genopstiller og bliver alle genvalgt.
Christine Haugaard bliver valgt ind i bestyrelsen.
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Dette betyder, at der ikke er nok medlemmer af bestyrelsen i forhold til vedtægterne. Det besluttes,
at vi vil spørge os for ved den efterfølgende Hafla, om der er nogen som har lyst til at blive en del
af bestyrelsen. Og hvis dette ikke lykkes, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i
forbindelse med afdansningsballet, for at stemme i forhold til en vedtægtsændring, så bestyrelsen
kan bestå med 3 medlemmer og 2 suppleanter. (Ved Hafla ønsker Kinne Bassett og Mikael Costa
at gå ind i bestyrelsen, og der er nu nok medlemmer af bestyrelsen i forhold til vedtægterne. Der
bliver stemt om vedtægtsændringen ved generalforsamlingen 2018).
Bestyrelsen består efter den har konstitueret sig af:
Formand: Solveig Einarsson
Næstformand: Signe Sallerup
Sekretær: Ragnhild Kallehauge
Menige medlemmer: Mikael Costa, Heidi Jonsdottir
Suppleanter: Christina Haugaard, Kinne Bassett.
Det fastslås af opgaverne i bestyrelsen bliver delt ud, så det ikke er de samme personer som
sidder med alle arbejdsopgaver.
Der er ved at blive udarbejdet en liste over alle mavedanserforeninger, som kan være fremtidige
samarbejdspartnere.
Pkt. 8.: Valg af kasserer
Susan Wohlenberg (kasserer) – valgt
Pkt. 9.: Valg af revisor
Annette Henriksen (revisor) – ikke på valg
Pkt. 10.: Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
Pkt. 11.: Fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling i 2018
I forbindelse med Hafla 4. februar 2018
Pkt. 12.: Eventuelt
Der røres ikke ved kontingentet, men finder i stedet ud af hvilke fordele der skal være ved at være
medlem af foreningen.
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Så er der gået endnu et år på godt og ondt. Både i ind og udland. I mavedanser regi er der sket
mangt og meget. Mere synlighed i de offentlige medier. Tilbagemelding om flere tilmeldinger på
holdene. Altså, generelt et dejligt opsving i hele landet.
I ODU er der sket rigtigt meget i 2016.
Vi havde en stor fest i januar med live musik og sang. Flot optræden fra forskellige dansere fra ind
og udland. Ikke mindst mulighed for alle, at danse og lytte til orkester og sanger. Fået hygget med
hinanden på kryds og tværs af danseskoler, familie og venner. Tovholder. Hanne Juhl, Gisela
Karlestedt og jeg.
3 Haflaer, delt over året i København. Hvor Nicoline er tovholder i samarbejde med ODU. Altid vel
mødt af både deltager og publikum. Hyggelig og afslappet stemning.
ODU´s deltagelse på kulturhavn med en stor variation af optræden. Smukke, glade og strålende
deltagere og et fantastisk publikum. Som noget nyt fik vi startet en jule Hafla i Silkeborg i
samarbejde med 2 private personer Maibrit Andersen og Karin Nina Marding. Ragnhild Kallehauge
var idé og ankerkvinde på det projekt. Dejligt at de har ville give en hånd med til, at få det sat i
værk.
ODU´s afdansningsbal blev afholdt i Brædstrup, Jylland i samarbejde med Anni Brøgger og
Ørkenroserne.
ODU var repræsenteret ved Oriental Dance Festival i Kolding og ved Danish Open Bellydance i
Glostrup.
ODU´s bladredaktion har fået Solveig Einarsson som ny aktivitet. Amanda Stevne Jørgensen som
redaktør og Solveig står for layout og distribution. Heidi Mary Grøntved Lund sluttede som
redaktør, efter det sidste trykte medlemsblad i januar.
Det første digitale medlemsblad udkom i april. Digitalt medlemsblad vs. tryk version - rundspørge
blandt medlemmer (10 meldte tilbage) - bestyrelsen undersøgte priser for tryk og besluttede at
bevare det digitale og tilbyde pdf i dropbox
Mavedanserforeninger er blevet opfordret til at skrive til medlemsbladet - "vi holder øje med dem".
Vi glæder os til, at få høre hvad de har oplevet og deler med andre mavedansere.
ODU mulepose, krus og postkort er indkøbt. Salgsprisen er måske for høj? Hvert bidrag til
stafetten i medlemsbladet får tilsendt en mulepose.
Nye muligheder for medlemmer og faste annoncører at annoncere i de digitale nyhedsbreve.
Omtaler af faste annoncører i medlemsbladet, er oprettet på hjemmesiden.
ODU har fået en Instagramprofil @odudenmark.

Året for ODU 2017:
Generalforsamling og Hafla i januar. Bestyrelsen mødes til et "strategimøde" kort efter
generalforsamlingen. Regnskab/budget - Der er mere luft i budgettet - Nye tiltag til fordel for
medlemmerne.

Side 3 af 4

Formandens beretning
Desværre udtræder Gisela Karlestedt af bestyrelsen, Ruth ønsker ikke genvalg og Murjanah
udtræder som suppleant. Vi takker jer alle rigtigt meget, for jeres individuel indsats.
Ragnhild vil fortsat stå for opbygningen af ODU Hafla i Jylland og Fyn. Det vil blive arrangeret i
samarbejde med forskellige mavedansere og foreninger.
ODU Hafla i Valby Kulturhus, 29. januar 2017.
ODU Hafla i Osramhuset, 7. maj 2017 - booket online, og bekræftet pr. telefon.
ODU Hafla i Prismen, 1. oktober 2017 - booket online, men pt. ikke bekræftet.
ODU Hafla i Fredericia, 10. juni 2017 - i samarbejde med Fredericia Mavedanserforening
ODU Hafla i Jylland senere på året, ikke fastlagt endnu.
ODU Afdansningsbal i Telefonfabrikken, Gladsaxe, 22. april 2017 - booket online og bekræftet.
ODU repræsenteres ved Oriental Dance Festival i Kolding og ved Danish Open Bellydance i
Glostrup.
ODU på Kulturhavn Festival 2017 - ny tovholder?
ODU Fest 2018 - Forberedelser - tovholder?
MobilePay bliver aktiveret i 2017. Aftalen er underskrevet og de sidste papirer er sendt til
formanden i denne uge.
Jeg vil slutteligt takke alle de mange ildsjæle som prøver at skabe et bedre forum og støre aktivitet
med orientalsk dans og folklore. Ikke mindst alle de herlige og skønne dansere fra hele landet. Nye
som erfarne.
Ikke mindst Ragnhild og Solveig for deres store arbejde i ODUs regi i det forgangne år. Samt alle i
bestyrelsen, for at give hvad de nu har kunne formå, i alle vores travle hverdag. Ikke at glemme at
det er et frivilligt og ulønnet arbejde.
På det personlige plan har jeg haft et turbulent år med dødsfald og sygdom. Men også glæde af et
lille ny familiemedlem.
De glade danse hilsner
Forkvinde
Heidi Jonsdottir
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