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§ 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.

§ 2: ODUs formål
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.

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
a. Formand
b. Næstformand
c. sekretær
d. 2 menige medlemmer
e. 2 suppleanter

ODUs formål er at varetage medlemmernes fælles faglige interesser og
være samlingssted for interesserede i den orientalske dans.
ODU er en nonprofitorganisation, som arbejder på at udbrede
kendskabet til orientalsk dans i dens mange forskellige stilarter - og den
kultur og musik, der knytter sig til dansen.
ODU repræsenterer alle grene af orientalsk dans i Danmark - dvs. dansen
fra bl.a. Nordafrika, Ægypten, Tyrkiet, Irak, Iran, Indien - og den øvrige
Nær-, Fjern- og Mellemøst. Den orientalske dans har primært rødder i
folkloren i de respektive områder, men omfatter også de mere moderne
fortolkninger og fusionsgenrer.
Som medlem optages personer, der har interesse for orientalsk dans,
registrerede foreninger, samt eventuelle æresmedlemmer. De enkelte
medlemmer, herunder én repræsentant for hvert foreningsmedlem, har
stemmeret og er valgbare på ODUs generalforsamling – Dette gælder
dog ikke for æresmedlemmer.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
a. Formand
b. Næstformand
c. sekretær
d. 2 menige medlemmer
e. 2 suppleanter
Hvis det ikke er muligt at samle 5 medlemmer til bestyrelsen, kan
bestyrelsen bestå af 3 medlemmer:
a. Formand
b. Næstformand
c. Sekretær
d. 1 suppleant
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på
lige årstal vælges 2 (eller 1) medlemmer, og på ulige årstal vælges 3
(eller 2) medlemmer. I fald en eller flere bestyrelsesmedlemmer
udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanter automatisk i
bestyrelsen.
Hvis § 4, stk. 1a er gældende, vælges 1 medlem på lige årstal og 2
medlemmer på ulige årstal.

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 1a

§ 4 Bestyrelsen
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.

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 3a

15. januar 2018/Orientalsk DanseUnion

Side 1 af 2

Ændringer og tilføjelser til ODU Vedtægter Februar 2011
Paragraf

ODU Vedtægter Januar 2011

ODU Vedtægter Februar 2018 – Forslag til ændring

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 5

Valg eller genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter foregår på
den ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges således at de 2
eller denne ene (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.

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.
Hvis § 4, stk. 1a er gældende, vælges den ene (lige år) eller 2 (ulige år)
kandidater med flest stemmer bliver bestyrelsesmedlemmer, og
kandidaten som får 2. flest (lige år) eller 3. flest (ulige år) stemmer bliver
suppleant.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvis § 4, stk. 1a er gældende, er bestyrelsen beslutningsdygtig når
mindst 2 medlemmer er til stede.
Det er bestyrelsens pligt, under ansvar for generalforsamlingen, at
tilgodese ODUs formål gennem følgende aktiviteter:
• Foredrag og arrangementer med personer, hvis viden kan have
interesse for medlemmerne, fx udøvere af dansen, antropologer,
musikere, historikere, etnografer m.fl.
• Formelt samarbejde med registrerede mavedanserforeninger og andre
danseforeninger eller -skoler i Danmark, med det formål støtte
udbredelsen af orientalsk dans og at sikre ODU adgang til at leje lokaler
uden for København med foreningsrabat til ODUs større arrangementer,
som f.eks. ODU fester og orientalske afdansningsbal.
• Formelt og uformelt samarbejde med relevante personer /foreninger,
f. eks. indvandreforeninger, kulturelle foreninger og musikforeninger.

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 5a

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 7
§ 4 Bestyrelsen
Stk. 7a
§ 6: ODUs drift

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

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.
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