Referat af generalforsamling i Orientalsk DanseUnion den 24. januar 2015
i Dansesalen, Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby
Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2014
Orientering om budget for 2015, herunder orientering om kontingent 2015
Valg af bestyrelse samt suppleant
Valg af kasserer
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling i 2016
Eventuelt

Ad 1

Heidi Jonsdottir blev valgt til dirigent.

Ad 2

Susan blev valgt til referent.

Ad 3

Signe blev valgt til stemmetæller.

Ad 4

Formanden aflagde beretning om året der gik. Formandens beretning
findes i sin helhed efter referatet.
Beretningen blev godkendt.

Ad 5

Susan gennemgik det reviderede regnskab for 2014, som var godkendt af
bestyrelsen. Regnskabet viste et lille overskud på 1.500 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 6

Susan gennemgik budgettet for 2015, som var godkendt af bestyrelsen.
Budgettet blev godkendt. Det blev besluttet at bibeholde kontingentet på
325 kr.

Ad 7

Til bestyrelsen valgtes:





Gisela Karlestedt
Signe Ghazal Sallerup
Ragnhild Kallehauge
Solveig Einarsson

Til suppleanter valgtes:



Ruth Olesen
Teresa Conde.

Ad 8

Til kasserer genvalgtes Susan Wohlenberg.

Ad 9

Til revisor genvalgtes Annette Henriksen.

Ad 10

Bestyrelsen havde foreslået at ændre selskabets vedtægter, hvis der ikke
kunne vælges tilstrækkeligt med bestyrelsesmedlemmer. Forslaget blev
frafaldet, idet der er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Ad 11

Det blev vedtaget at holde generalforsamling lørdag den 23. januar 2016.
Der var forslag om workshops i forbindelse med generalforsamlingen og
en eventuel årsfest. Bestyrelsen vil arbejde videre med disse forslag.

Ad 12

Der var en del drøftelser om fremtidige arrangementer:


Samarbejde med andre foreninger, zumbahold, balletskole, dans og
bevægelse i andre genrer.



Der er ønske om, at flere medlemmer deltager i PR for ODU ved
Danish Open Bellydance i november.



Der er ønske om, at medlemmer af ODU kan få rabat ved Danish Open
Bellydance.

Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag.
-----0----Efter generalforsamlingen trådte bestyrelsen sammen for at konstituere sig.
Man blev enige om følgende fordeling:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Heidi Jonsdottir
Gisela Karlestedt
Ragnhild Kallehauge
Signe Ghazal Sallerup
Solveig Einarsson

Formandens beretning for 2014
Vi startede året med afholdelse af GF den 25. januar og efterfølgende et brag af en
fest i anledning af 10 års jubilæet. Regitze opfordrede til GF, at jeg skulle holde
formandens beretning til festen, så alle fremmødte kunne høre den. Rigtig god idé,
som hermed blev gjort. Ved den anledning fik vi også afdansningsballet i 2015
afklaret, da Natashia meldte sig på banen.
Festen blev en kæmpe succes, der var bare for lidt kage - smiley. Vi mavedansere
har åbenbart en stor sød tand. Så det vil vi huske til en anden god gang. Der var
hurtigt udsolgt og festkomitéen havde virkeligt gjort noget ud af det. En stor tak til
Gisela Karlestedt, Heidi Jonsdottir og Hanne Juhl og mændene, der stod i baren.
Da Prismen har vist sig at være et godt sted til afholdelse af Hafla, har alle Hafla i
2014 været afholdt der, som sædvanlig med Nicoline ved roret. Da caféen ikke har
været åben, har vi kunnet sælge kaffe/te m.m. Der blev afholdt Hafla 23. februar,
25. maj og 28. september. Igen en stor tak til Nicoline.
Det Orientalske Afdansningsbal blev afholdt i Ballerup den 3. maj i samarbejde med
Ballerup multikulturelle Forening og Mavedansens Fremme Ballerup. Susan havde
gjort et kæmpe arbejde for at få det op at stå og det var lige ved ikke at lykkes.
Vi havde valgt ikke at have workshop inden, da erfaringen har vist, at der kun
kommer ganske få og det løber simpelthen ikke rundt.. Det giver til gengæld
mulighed for, at vi kan starte før med at gøre klar. En kæmpe fordel, da det ca.
tager 2 timer at gøre klar.
På bladsiden har det vist sig at være en god beslutning kun at udgive 3 blade, ikke
bare økonomisk, men også i forhold til stof til bladet, så vi er glad for at kunne
fortsætte med det her i 2015. I løbet af 2014 havde vi en føler ude og en debat om,
hvor vidt bladet skulle være elektronisk, men det ville bladudvalget ikke være med
til, og mange udenfor København synes også, at så ville det igen blive en
Københavner forening og ikke landsdækkende. Det kræver mange ressourcer og tid
at lave bladet, men indtil videre fortsætter vi som sidste år.
Vi må heller ikke glemme de arrangementer, hvor der bliver lavet PR for ODU. Gisela
gør et kæmpe stykke arbejde til Kulturhavn, som finder sted første weekend i
august. Marianne Mogensen var tovholder for hele den orientalske scenetid ved det 3
timer lange arrangement om lørdagen på Papirøen ved Copenhagen Street Food. Vi
må ikke glemme værdien af disse arrangementer, selvom ODU ikke står for dem
direkte.
Derudover får vi PR ved Danish Open Bellydance, hvor vi donerer gavekort til
vinderne i hver kategori lydende på et års medlemskab af ODU. Ydermere er Gitte og
jeg, vanen tro, til stede ved Kolding Oriental Festival, hvor vi har en stand gratis
mod at donere et gavekort på et års medlemskab af ODU. Vi får talt med en masse
og får gjort opmærksom på ODU.
Den ny hjemmeside har voldt Sus lidt problemer, og Christine Braun Haugaard har
været nødt til at være ind over nogle gange. Det har gjort at vi ikke altid har været
lige opdateret.

Facebook-siden kører helt af sig selv (næsten) Gisela sørger for at få lagt nyheder
ind. Men den er et uundværligt redskab.
I foråret havde vi en debat om, hvorvidt der skulle betales for at annoncere på vores
side. Vi har mistet mange medlemmer og vi kan se, at vores side bliver brugt flittigt,
og det er vi selvfølgelig glade for. Ved at lave en lille betaling for at annoncere og
reklamere kunne vi få lidt flere penge i kassen til gavn for alle. Mange bække små ….
Der var mange, der meldte tilbage og der var stort set lige mange for og lige mange
imod.
Vi endte med at beslutte os for at prøve det af her i 2015. Fungerer det ikke, stopper
vi igen. Men vi håber I vil være med til at bakke op omkring det.
Endelig har vi i år valgt at lave en workshop med Signe Ghazal før vores
generalforsamling, da mange opfordrede os til det. Og det har der været fin
opbakning omkring.
Det blev også året, hvor jeg tog beslutningen om at stoppe som formand. Efter 7 år i
bestyrelsen kunne jeg mærke, at det skulle være nu. Alt har sin tid. Jeg har haft et
godt samarbejde med hele bestyrelsen, og er rigtig ærgerlig over, at der ikke har
været råd til at afholde bestyrelsesmøder de sidste 3 år pga. den økonomiske
situation. Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med bladudvalget og vil fortsætte
med at læse korrektur og bidrage med stof til ”Oldies but Goodies”. Desværre kunne
HM ikke komme i dag, men jeg skulle hilse alle.
Sammen med mig stopper også Susan som sekretær. Jeg vil gerne sige Susan tak
for et kæmpe stykke arbejde og en god sparringspartner. Ikke mindst din indsats til
Hafla og andre arrangementer, hvor du har slæbt kaffe, te, juice, brochurer m.m.,
bagt kager for ikke at glemme den økonomiske side, som der også skulle holdes styr
på. Men du bliver heldigvis ved som kasserer, som du passer til punkt og prikke. Tak
Susan.
Gitte har også valgt at stoppe. Gitte har altid været parat til at hjælpe bl.a. med at
sælge kaffe/te m.m. til vores arrangementer og har også været mig en god
sparringspartner. Hun kunne desværre ikke komme med denne weekend, da hun her
gæster fra Egypten. Men jeg skulle hilse jer alle.
Sidst men ikke mindst har Sus også valgt at stoppe. Jeg vil også gerne sige tak til
dig for dit store arbejde med hjemmesiden. Så snart du fik materiale, var det lagt
ind, medmindre det har drillet dig, som det har gjort med den nye hjemmeside. Men
vi er så heldige at have 2 kandidater på banen til at overtage din tjans.
Økonomisk har vi klaret os gennem året, og det vil Susan komme nærmere ind på.
Så jeg vil hermed overlade ordet til Susan og samtidig sige tak til alle, der har
bidraget med det ene eller andet gennem år 2014.
København, den 24. januar 2015

