Referat
Af Orientalsk DanseUnions generalforsamling
Den 31. januar 2010 kl. 12.30-14.00
Afholdt i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Valg af dirigent
Sanne Alruna Larsen

2. Valg af referent
Susan Wohlenberg

3. Valg af stemmetællere
Maggie Whitta og Nicoline Sarikurt

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 nået til slutningen af januar måned og har dermed taget hul på ODUs 6. årgang, samtidig går vi en
lysere tid i møde, og kan se frem til et forår med masser af aktiviteter på dansefronten.
2009 har været et godt år for foreningen, og jeg syes vi godt kan tillade os at klappe os selv på skulderen
og sige "godt gået". Medlemstallet i 2009 endte på 261 mod 234 i 2008, og vi er dermed fortsat den største
forening i Danmark, og forhåbentlig vil der komme endnu flere til efterhånden som rygtet om de aktiviteter
vi laver spredes.
Også medlemsbladet har fået et løft i 09 og udgives nu i farve, hvilket har været et stort ønske længe. Dette er blevet muligt, ikke mindst p.g.a. trykkeriet Hellas grafiske, som hjælper foreningen ved at trykke bladet
for os til en meget fordelagtig pris.
Vi har igen i år samarbejdet bredt, når vi har afholdt arrangementer, og skabt nye relationer.
Vi har holdt flere arrangementer i årets løb, og specielt Orientalsk Afdansningsbal, som blev afholdt i samarbejde med Ringsted Kulturhus og Jasmin Orientalsk dans Vestsjælland - var et arrangement, som tiltrak
rigtig mange dansere og som vi fik meget ros for.
Hafla kører efterhånden bare på skinner, ikke mindst takket være Nicolines indsats. Men ved Hafla arrangementerne sker der alligevel fornyelse, idet vi de seneste gange har haft DJ Miko til at styre musikken.
Næste år er der udover 3 Haflaer, diverse workshops og Orientalsk Afdansningsbal også planlagt PowerWeekend. Det betyder, at der bliver masser af tilbud til alle de danske mavedansere og ikke mindst foreningens medlemmer, der naturligvis opnår rabat på foreningens arrangementer. Men det betyder også
masser af arbejde for bestyrelsen.
I den forbindelse vil jeg opfordre jer alle til at deltage aktivt i foreningen. Har I f.eks. mulighed for at give en
hånd med i forbindelse med afholdelse af et arrangement, så henvend jer til bestyrelsen. Jeg ved, der er
brug for jer, og at de vil sætte pris på den opbakning, de får fra jer.
Rent økonomisk er det også gået godt for foreningen i 2009, men det vil Inga fortælle meget mere om, når
vi når til kassererens beretning.
En epoke af mit liv slutter i dag, da jeg som bekendt har valgt at træde ud af Orientalsk DanseUnions bestyrelse, men det betyder ikke at det er helt slut med ODU for mig. Jeg har lovet dem, der fortsætter i bestyrelsen, at jeg gerne vil hjælpe til på sidelinjen ind imellem, hvis der er brug for det, og jeg fortsætter også
som redaktør af medlemsbladet. Og jeg ved, at de damer der fortsætter bestyrelsesarbejdet vil gøre det
godt, og lægge de fornødne kræfter i foreningsarbejdet. Så jeg ser lyst og positivt på fremtiden for Orientalsk DanseUnion og vil glæde mig til at høre om de aktiviteter, de bestyrelsesmedlemmer, der fortsætter i
bestyrelsen, samt de nye bestyrelsesmedlemmer finder på at præsentere os medlemmer for.
At Maggie og jeg stopper i bestyrelsen betyder, at der skal vælges nogle nye medlemmer ind.
Der skal ligeledes vælges en ny kasserer og en ny revisor til foreningen, så der er nok af poster at stille op
til og vælge imellem.
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 tilstedeværende til at overveje, om arbejdet i bestyrelsen evt. kunne være
noget for netop dig. Da det er en landsdækkende forening håber vi, at bestyrelsen også fremover kan have
repræsentanter fra flere dele af landet.
Kort sagt - Tøv ikke med at stille op ☺

Til slut, vil jeg sige en stor tak til jer, der har siddet i bestyrelsen med mig, eller som jeg på anden måde har
haft fornøjelsen af at arbejde sammen med i ODU regi - Jeg har nydt samarbejdet, og kommer til at savne
de hyggelige, men også hektiske og effektive bestyrelsesmøder.
Jeg håber, I vil sende mig en mail eller to i ny og næ, for uden bestyrelsesarbejdet bliver min mailboks nok
gabende tom :-)
Der er en lille gave fra foreningen til Maggie, Inga og Hanne som tak for indsatsen i Orientalsk DanseUnion.
Hermed vil jeg slutte min beretning.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2009.
Aflæggelse af regnskab for 2009 ved generalforsamlingen søndag den 31. januar 2010
I 2009 blev overskuddet på 5.603,15 kr. det er 5.524,15 kr. større end forventet. Men overskuddet er mindre end i 2008 hvor var på 25.660,40 kr.. Det er jo heller ikke foreningens formål at opspare kapital, men at
bruge pengene på arrangementer og medlemsbladet.
Alle afholdte arrangementer har givet overskud. I alt 7.504,25 kr..
Den 1. februar blev der afholdt foredrag og Hafla, der blev overskuddet på 1.441,50 kr.
Den 19. april ved afdansningsballet blev overskuddet kr. 4.723,75 kr.
Der blev afholdt Hafla den 14. juni, det gav et overskud på kr. 319,00 kr.
Ved Hafla den 1. november blev overskuddet kr. 1.020,00 kr.
I alt har arrangementerne givet et overskud på kr. 7.504,25 kr.
I 2009 var der 261 medlemmer, der var budgetteret med 243 så det er 18 medlemmer flere end beregnet.
Men der er vist mange flere mavedansere i Danmark, så der skulle være et potentiale for flere medlemmer.
Annonceindtægter på 16.643,75 kr. er 3.643,75 kr. større end forventet.
Udgifterne til bladet beløber sig til kr. 69.984,50 kr., her var der budgetteret med kr. 64.429,00 kr. Altså en
større udgift på kr. 5.555,55 kr. Dette skyldes, at portoen er steget og alle bladene er udkommet i farver,
men det har Heidi Mary redegjort for i sin formandsberetning.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
6. Orientering om budget for det kommende år (2010)
Budgettet er justeret ud fra regnskabet 09 samt ud fra de arrangementer, som allerede nu er budgetteret
for 2010.
Der er pt. planlagt følgende arrangementer i 2010: Orientalsk Afdansningsbal inkl. workshop, 3 Haflaer, 2
af dem med workshops, PowerWeekend inkl. PowerShow og workshops.
Udgifter til bladet er opjusteret en smule primært grundet portostigning.
Medlemstallet er opjusteret i forhold til 09 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 277 medlemmer. Kontingentet forbliver uændret i forhold til 09. 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 bladet.
Arrangementer skal som udgangspunkt minimum løbe rundt i sig selv, og gerne give et lille overskud.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen.
7. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
På valg var:
a. Heidi Mary G. Lund (nuværende formand) - Genopstillede ikke.
b. Maggie Whitta (nuværende næstformand) - Genopstillede ikke
c. Birgitte Bakar (nuværende suppleant) - Genopstillede (Birgitte var ikke tilstede, men havde fremsendt en fuldmagt til Heidi Mary, der tilkendegav at hun ønskede at genopstille)
Dvs. der skulle vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer ind.

Valget foregik således, at de 2 opstillede kandidater der fik flest stemmer blev bestyrelsesmedlemmer, og
den der fik 3. flest stemmer blev suppleant.
Suppleant, der nu bliver bestyrelsesmedlem, er: Birgitte Bakar.
Nyt bestyrelsesmedlem blev valgt: Gisela Karlestedt
Som ny suppleant blev valgt: Heidi Jonsdottir.
Snarest efter generalforsamlingen konstituerer de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer sig med formand, næstformand, sekretær og 2 medlemmer jf. § 4 stk. 5
8. Valg af kasserer og intern revisor
a. Valg af kasserer - Inga Larsen ønsker ikke længere at varetage posten
(kassereren er normalt på valg i ulige år - Posten som kasserer honoreres med 3.000,- kr. årligt).
b. Valg af intern revisor - Hanne Birkevang genopstiller ikke
Til posten som kasserer blev valgt: Susan Wohlenberg.
Til posten som intern revisor blev valgt: Ingen stillede op, så Hanne Birkevang tilbød at fortsætte som revisor, hvis der i løbet af året ikke kunne findes en anden.
9. Orientering og afstemning om oprettelse af datterforening i Ballerup (Se bilag)
Datterforening i ODU kan give nemmere og billigere adgang til leje af Teater og lokaler på Sjælland – på
sigt også i Jylland.
Nogle af ODUs medlemmer har etableret en frivillig forening ”Mavedansens Fremme” i Ballerup. Den har til
formål at gøre det nemmere og billigere at leje teater og lokaler ved større arrangementer (som kan samle
2-400 tilskuere). For at alle Orientalsk DanseUnions medlemmer kan få glæde af dette, foreslår bestyrelsen
at lægge foreningen ind under ODU som en datterforening. Det betyder, at 1 kr. af hvert medlems kontingent går til ”Mavedansens Fremme”, og de penge går tilbage til ODU i form af annoncer her i bladet.
Hvis det bliver en succes, vil benytte samme koncept i Jylland. På den måde kan jyderne nemmere komme
til Sjælland med et stort show, og omvendt.
Der blev fremsat et forslag om, at der skulle indføres en beskrivelse af konceptet datterforening i ODUs
vedtægter. Denne vedtægtsændring skal så forelægges og vedtages på næste generalforsamling.
Forslaget blev vedtaget.
10. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændring.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag rettidigt til behandling under dette punkt.
11. Fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling i 2011
Bestyrelsen foreslår søndag d. 30. januar 2011 - umiddelbart inden Hafla.
Vedtaget.
12. Eventuelt
Webteam: Sus Larsen har tilbudt at overtage posten som webmaster.
Maggie vil gerne fortsat tage sig af Facebook.
Der er Kulturhavn 6.-8. august. Tina og Gisela samarbejder om dette.
Der var 12 deltagere til Orientalsk DanseUnions generalforsamling 2010.

