VELKOMMEN TIL ENDNU EN SKØN UGE I RAMTEN SKOV

UTAMADUNI

LEJR

2009

FRA LØRDAG D. 18. JULI - LØRDAG D. 25. JULI

VELKOMMEN TIL UTAMADUNILEJR
SOMMERENS LEJR ER INTET MINDRE END DEN 27. I RAMTEN SKOV! SÅ MØDES
VI ATTER OM DANSEN OG TROMMERNE UNDER DJURSLANDS FORHÅBENTLIGT
BAGENDE SOL. UANSET VEJRETS LUNER -SÅ GLÆDER VI OS MEGET TIL AT SE
GAMLE SOM NYE TIL ENDNU EN FORRYGENDE, FORFØRENDE, FORUNDERLIG
OG FORFRISKENDE SOMMERLEJR!
Utamadunilejren arrangeres af Utamaduni Kulturforening og planlægges af en arrangørgruppe på
ca. 77 personer, som er fordelt på arbejdsområder. Alle områderne er selv ansvarlige for planlægning af arbejde og økonomi, med ansvar over for resten af arrangørerne og bestyrelsen. På lejren
får vi desuden hjælp af omkring 60 gratister, der påtager sig ”job” inden for alle områder.
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KØKKEN
1.HJÆLP
PLADS

PARKERING:

Tjek ind i Info’en med det samme! Her melder
du allerførst din ankomst og tilmelder dig én
stor og to små tjanser i løbet af ugen, samt
skriver dig på en nedpakningstjans, som foregår
lørdag og søndag efter lejren.
Mht. “baglejren” så er der masser af muligheder
for at give en hånd med, også selv om du skal
hjem lørdag over middag. Vi har brug for al den
hjælp, vi kan få. Husk at unge på 15-17 år også
skal deltage på tjanserne.

Følg anvisningerne nøje og parkér kun, hvor der
er P- skilt! Husk altid at respektere, at der skal
være 5 m. fri redningsvej overalt.

HUSK DER KAN IKKE PARKERES
PÅ KERAMIKGÅRDENS P- PLADS!
TELTSLAGNING
Telte kan kun opsættes efter anvisning fra
plads-mændene. Under opbygningsdagene
flyttes ubeboede telte. Medbring IKKE store
telte til hele familien - har I mere end ét telt
med skal de være små. Der er på festpladsen
opsat et fælles sovetelt. Vis hensyn og nyd det!

Der er også efterhånden brug for flere
arrangører, så har du en arrangørspire i
maven, så snak med dem, der er på det
ansvarsområde hvor du kunne tænke dig
at være. Så kan du enten blive arbejdende
gratist året efter eller du kan evt. blive
arrangør, hvis du kan deltage i min. 3 årlige
møder på Djursland og være på hele lejren
incl. enten forlejr eller baglejr.

RYGNING OG BRANDFARE
På grund af brandfare er der ikke mulighed
for åben ild! Der ryges KUN på området kaldet “Tobacco Beach” dvs. under “Hatten”og
i området lige omkring baren. RYGNING I
TELTOMRÅDET ER HELT MEGET FORBUDT!

REGNSKAB & KONTOR
UNGE
KULTUR & UNDERVISNING
BØRNEAKTIVITETER
BAZAR

TJEK: www.utamaduni.dk
KONTAKTER
TIL BESTYRELSEN:

KAGEFÉ
BAR
INFO
PROJEKTGRUPPE
UDVIKLINGSKASSEN
KK-GRUPPEN
BIBLIOTEK
SMEDIE

Denne folder er lavet i maj og sendes/uddeles til alle, der deltager på Utamadunilejren 2009.
Forsidefoto og øvrige alle fra 2008: Mads Mchele Bischoff. Folderen er trykt af Indtryk i 600 eksemplarer.
Fotos s. 6 og 11 samt redigering og layout af: GRAFlab.dk v. Trine Naja Kirketerp Struve.
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FØRSTE STOP: INFO’EN!

bestyrelsen@utamaduni.dk eller
info@utamaduni.dk
Forkvinde:
Trine Ørgaard Jensen
tlf. 8638 7292
mail: forkvinden@utamaduni.dk
Medlemmer:
Christoph Ridder, Mads Bischoff
og Svenn Strunk.
Kasserer: Mette Sumo Lotus,
Suppleanter: Lone Strunk,
Hara Evighøj, Sanne Ntemi,
Rex Jensen og Mikkel Jespersen
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EN SÆRLIG UGE PÅ DJURSLAND

tjekliste

Utamadunilejren er hverken en festival, en ølejr, eller et kursus...Utamadunilejren er et træf
for folk med en aktiv interesse for afrikansk kultur, sprog, dans, trommespil og samvær om
dette. Lejrens lærerkræfter fra danske og afrikanske danse- og kulturgrupper vil invitere til
workshops i sang, dans og trommespil, og vise traditioner fra mange forskellige sider af den
mangfoldige arikanske kultur.

SÆRLIGT GODE TING AT MEDBRINGE:

Vi låner den smukkke eng vi er på hele ugen og vi har et fælles ansvar for stedets. Pladsen
skal være et rart, rent, sikkert og trygt sted at færdes for børn og voksne - hele ugen. Så
efterlad ikke affald og flasker på pladsen. Saml op hvis du ser noget, der flyder!
Vær opmærksom på at teltområdet er
soveplads, og der skal være ro om natten.
Respektér pladsmændenes anvisninger på
teltpladsen, og pladsens rygeregler.

- SOVEGREJ MED UNDERLAG
- EN DANSESTOK
- DIN TROMME ELL. ANDET INSTRUMENT
(EVT. EN D-PENNY-WHISTLE-FLØJTE)
- PERSONLIGT VASKEGREJ
- FOTOS TIL KONKURRENCEN
- GUMMISTØVLER
- ET LUNT AFTENTÆPPE MM.

HUSK OGSÅ
ALLE PÅ LEJREN OGSÅ ARRANGØRER,

MZEE SHIGELA NTEMI

HJÆLPERE OG GÆSTER SKAL HAVE

JOHN YAMULINGA
Vi får også besøg af den tanzanianske slangedanselærer John Yamulinga fra Isesa,
Sukumaland. Han vil lave workshops i fantastisk heftig Buyeye-stil, som han introducerede
med stor succés på Utamadunilejren i 2007.
”Buyeye” – slangedans – har traditioner helt
tilbage fra jægersamfundene i Østafrika, dengang trommen var en ny opfindelse sammen
med jernredskaber, kontrollen med ild og overgangen til fastboende agerdyrknings-bosteder.
John og hans dansegruppes landsby Isesa
ligger højt med udsigt over Mwanza-fjordens
vande, der løber ud i ”Nyanza” – Victoria-søen.
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BÅND OM HÅNDEN... DET FÅR MAN
NÅR MAN HAR TJEKKET IND I INFO.
I INFO KAN MAN KØBE SMÅ SAGER

ÅRETS GÆSTER

I år er vi så heldige at vi i samarbejde med
Edwardi Ntemi kan invitere hans nevø Mzee
Shigela Ntemi som årets kulturgæst. Mzee
Shigela er en meget dygtig danser med speciale i Bunungule.
Han har bla. danset med dansegrupperne
WanaSesilia og Kisessa B. Vi glæder os til at
opleve ham “live” på dette års lejr, hvor han vil
undervise og deltage i workshops.

AFRICAN FOOTPRINTS

FRA FRIMÆRKER TIL ØREPROPPER.

Vi er glade for også iår at kunne byde
velkommen til de fantastiske African
Footprints fra Ghana. En international
ikke statslig, non-profit, upolitisk, ureligiøs
organisation som prøver at nå mennesker
med fysiske handicap, at anerkende og
integrere dem ved at bygge bro mellem
handicappede og ikke handicappede.
Dette sker igennem traditionel afrikansk
musik, dans, trommespil, fortælling samt
undervisning i sprog, ny teknik og klassisk
håndværk. På lejren vil de igen lave workshops og deltage i køkkenet med den
afrikanske mad. Sidste år satte hele gruppen lejren på den anden ende med deres
flotte shows og spændende workshops.

DER KAN HANDLES ALSKENS ANDET

Så der er meget at glæde sig til...

IKKE BADES ELL. LEGES!

I BAZAREN, HVOR DER IÅR OGSÅ ER
GENBRUGSTØJ.
HUSK AT JO STØRRE OG FLERE TELTE
I MEDBRINGER - DES FÆRRE KAN
FÅ EN TELTPLADS!

OG HUNDE KAN IKKE KOMME MED...

ADVARSEL!
SØEN ER ET TØRVESKÆR MED
STILLESTÅENDE VAND DER MÅ
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historisk baggrund
Det hele startede i 1973, da ca. 30 tanzanianske

godtfolk op gennem halvfjerdserne havde holdt

bønder fra Sukuma-stammen i det nordvestlige

deres Sommerlejre. UtamaduniLejren voksede

Tanzania besøgte Moesgård Museum. De var

og praktisk hjælp blev nødvendig. En større

inviteret af lektor Skott og U-landsfonden af

flok af lokale kollek-tivister trådte til med hjælp

1962 til at demonstrere traditionelle danse

omkring de mange praktiske ting på lejren.

og håndværk.
Besøget gjorde så stort et indtryk på nogle

Således gik det til, at den nuværende Utamaduni

musikere og teaterfolk fra Djursland, at de i

Kultur-forening opstod. Lejren er vokset fra 70 til

1977 rejste til Sukumaland. Her deltog flere

600 mennesker, hvor ca. 60 arrangører, 60 under-

mennesker, der stadig er aktive i vores lejr.

visere og gratister sørger for, at alle de praktiske
ting fungerer. Resultatet er en fantastisk velor-

Flere blev så fascinerede af afrikanernes

ganiseret lejr, som vi er meget stolte over. Det

måde at tromme og danse på, at de gik i lære.

er de mange hænders arbejde, som bliver til én

Ved gentagne besøg hos hinanden, opstod

stor, fælles oplevelse, vi gerne vil fejre sammen

indbyrdes forståelse, venskab og respekt

med jer igen i år.

- det er lejrens menneskelige baggrund.
Hvert år har vi haft gæstelærere fra SukumaMen der var også et mere praktisk udadvendt

land, flere har slået sig ned i Danmark, og deres

engagement. Vi begyndte nemlig at turnére i

medvirken på lejren har i allerhøjeste grad

hele Danmark med sange, danse, trommespil,

været med til at skabe den stemning, der gør,

fortælling, håndværk, hyttebygning, m.m. og

at vi ”gamle” for 25. gang stadigvæk er glade

blev et farverigt indslag i mange u-landssamme-

for at kunne indbyde til endnu en fantastisk

hænge på skoler, højskoler o.lign.

Utamaduni lejr.

Interessen spredte sig, dansegrupper opstod, og
alle disse folk havde lyst til at samles. Det gjorde

Udover lejrene har foreningen i de senere år

de i en forlænget weekend i 1983 på den aller-

beskæftiget sig med udviklingsprojekter som

første danselejr, der samlede ca. 70 deltagere.

f.eks. renovering og opstilling af majsmøller

Den fandt sted på Keramikgården i Ramten Skov,

i både Sukumaland og hos maasaierne i

hvor lejren hver sommer har været lige siden,

Ngorongoro-området.

og hvor i øvrigt djurske kollektivister og andet

HORNET ER SIGNAL TIL SAMLING!
Hver dag er der samling kl. 12.30 under “Hatten”. Her samles vi for at modtage fælles beskeder,
se præsentation af de forskellige workshops, høre om dagens program osv. De der af forskellige
grunde ikke kan deltage, fordi de f.eks. laver mad eller vasker op, skal selvfølgelig beherske deres
lyd-udfoldelser, mens mødet står på. Mødet starter “den trommefrie pause” der varer indtil den
store trommeworkshop starter. Eftermiddagens blok af workshops starter kl.15.
Se hele ugeprogrammet på de næste sider.

UNDERVISNINGSPROGRAMMET
Der er 5 dage med undervisning. Startende
søndag og afsluttende med Åbent Hus og danseopvisning m.m. fredag aften. Alle formiddage
er der fælles opvarmning og work-shop på den
store plads under ledelse af vore inviterede
kulturgæster med opbakning fra de øvrige
undervisere. Hver dag til fællesmødet annonceres eftermiddagens workshopprogram med
små smagsprøver. Hver blok inderholder flere
workshops og der er fællesdans i timen før
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aftensmad. Der er ingen forhåndstilmelding, men man deltager altid i den
samme work-shop, når workshopsne i blok
A el. B gentages senere på ugen.
Det endelige overblik over, hvilke workshops
og hvilke undervisere, vi er i år, bliver først
skabt, når vi mødes på lejren. Om aftenen og
i den øvrige tid (minus trommefri pause og
efter kl. 24) er alle velkomne til at starte deres
egne workshops eller lokke til ”knald-ud”...

7

UGEPROGRAM med forbehold for at alt iøvrigt kan ske...utamadunilejren
x

LØRDAG

ANKOMST
til pladsen...

ca. 19.00
AFTENSMAD
ca. 20.00
FÆLLES
SAMLING &
VELKOMST

TID

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

8.00

MOKOST START

MOKOST START

MOKOST START

MOKOST START

MOKOST START

MOKOST START

9.00 - 9.30

Intro og opvarm.

Opvarmning

Opvarmning

Opvarmning

Opvarmning

Sen opvarmning 10.30

9.30 10.30 - 11.45

Fælles workshop 1
Fælles workshop 2

Fælles workshop 1
Fælles workshop 2

Fælles workshop 1
Fælles workshop 2

Fælles workshop 1
Fælles workshop 2

Fælles workshop 1
Fælles workshop 2

Repetition
Repetition

10.00 - 10.30

Børnedans 3-7 år

Børnedans 3-7 år

Børnedans 3-7 år

Børnedans 3-7 år

Børnedans 3-7 år

Børnedans 3-7 år

10.45 - 11.15
11.15 - 11.45

HipHop 8-12 år
HipHop 13-16 år

HipHop 8-12 år
HipHop 13-16 år

HipHop 8-12 år
HipHop 13-16 år

HipHop 8-12 år
HipHop 13-16 år

HipHop 8-12 år
HipHop 13-16 år

HipHop 8-12 år
HipHop 13-16 år

11.45 - 12.30

MOKOST SLUT

MOKOST SLUT

MOKOST SLUT

MOKOST SLUT

MOKOST SLUT

MOKOST SLUT

FÆLLESMØDE / GRUPPEOPTRÆDEN / TROMMEFRI PAUSE / HISTORIEFORTÆLLING

12.30 - 13.30
13.30 - 14.30

Trommeworkshop

Trommeworkshop

Trommeworkshop

Trommeworkshop

Trommeworkshop

13.30 - 14.30

Børnedans 8-12 år

Børnedans 8-12 år

Børnedans 8-12 år

Børnedans 8-12 år

Børnedans 8-12 år

15.00 - 16.30

Workshop A

Workshop B

CEREMONI

Workshop A

Workshop B

Kvinde bevægelser
Rytmefræs

Kvinde bevægelser
Rytmefræs

Fællesdans

Fællesdans

17.00 - 17.30
17.30 - 18.30

Kvindebevægelser
Rytmefræs

Kvinde bevægelser
Rytmefræs

PAUSE
Kvinde bevægelser
Rytmefræs

18.30 - 18.45

Fællesdans

Fællesdans

Fællesdans

16.30 - 17.00

18.45 ca.
20.00 -

FREDAG

		

ÅBENT HUS
Shindano og opvisning
af udvalgte workshops
og gruppeshows.
Blandet
underholdning i løbet
af aftenen og det
skønne frie initiativ
kan udfoldes.
Løbende servering
af aftensmad

PAUSE INDTIL KLOKKEN RINGER TIL AFTENSMAD
T R OM M ERN E GÅR TIL RO M EN DER ER S AN G OG H YGGE FOR DE U DHOLDENDE
Knald ud
Knald ud
Knald ud
Knald ud

Knald ud

24.00
8
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LØRDAG D. 25/7

ca. 9.00
MOKOST START
FÆLLES OPRYDNING OG
NEDPAKNING
AF PLADSEN!
	Allerede når du

chekker ind skal
du skrive dig på et
område, hvor du
kan deltage i nedpakningen.
Man kan også
tilbyde sin hjælp til
pladsmændene, der
har meget at se til
i nedpakningsfasen.

BØRNETELTET
forbindingskasse, men selvfølgelig din egen
medicin. Der kan være mange hvepse så husk
din antihistamin hvis du er overfølsom. Vi har
IKKE solcreme og myggebalsam, det skal du
selv medbringe. Hvis du er læge, så tag din
receptblok med på lejr og kom også og sig
goddag til os!

- alt andet end en pasningsordning, men et
tilbud til børn og forældre. Her er hyggekrog
med tegneserier, farver, papir og spil til fri afbenyttelse. Under lejrens danseworkshops
sættes forskellige aktiviteter i gang, hvor forældre kan deltage med deres børn. Er børnene
store nok til selv at klippe, save eller hamre, er
det OK, at forældrene går ud at danse imens.
Der bliver opfinderværksted, en dukkekrog og
mulighed for at lave f.eks. ”djævle-sticks”, flette
pil, male, m.m., DER MÅ IKKE LAVES VÅBEN
AF NOGEN ART! Medbring gerne låg, propper,
dåser, og lign.- vi kan bruge det hele. Anders
fortæller historier hver dag.

NYT NU - UTAMADUNI GENBRUG
Du må meget gerne medbringe nogle af dine
særlige aflagte effekter - det skal være ting
der reelt har lidt værdi og som kan sælges.
Det Utamaduniske ved dette er at 50% af det
du sælger vil gå DIREKTE ind i u-kassen eller
andre nært relaterede opbyggelige projekter!
Resultaterne vil blive vist næste år. Så tag dine
ting med og er der Spørgsmål eller andet kontakt: Pialin 2088 3807eller mail på tiopi@sol.dk

PLADSMÆNNERNE
Pladsmænnernes telt er lejrens værkstedsbase
og om dette punkt drejer hele lejrens praktiske
akse - her hentes en elpære, eller den nye rulle
med høstbindegarn, her kapres en handy man
og her finder man pæleboret og...
de hyggeligste pauser!

!
UNGE U. 18 ÅR
E ALKOHOL TIL
VI SÆLGER IKK
..
re.
te
ku
e stå og dis
og vi gider ikk

BAZAREN
Bazaren er lejrens eneste butik i år. Her er en
eksotisk, farverig og afslappende stemning.
Der er mange ting og sager til salg deltagere
har medbragt fra hele verden, bl.a. smykker,
trommer, tøj og dansekostumer. Du kan aflevere afrikarelaterede ting til salg her. Alle ting
skal være tydeligt prismærket med fornavn (evt.
forkortet). Medbring selv kurve/skåle til små
ting der ikke kan hænge. Der betales 15% afgift
til lejren. Denne afgift skal være inkluderet i den
pris, som jeres varer er mærket med.

KAGEFÉEN
Hér serveres kaffe, friskbagt kage, slik - og dét,
der hører til. Åbningstiden justeres løbende,
men der lukkes normalt inden midnat.

FØRSTEHJÆLPSTELT
I lejrens 1.hjælpstelt kan du henvende dig
med både store og små skader. Vi har plaster,
forbindinger, kolde pakninger og sårrensningsmidler så medbring ikke din

Stemningsfyldt aftenåbent i Bazaren
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KØKKENET
DANKORT: der kan hæves penge på Dankort
i baren. Opfordring til at overstå dette inden
fredagens Åbent Hus da presset på baren her
er stort.
SLIKBODEN: forsyner alle med et begrænset,
men lækkert udvalg af børne-og voksenslik.
Vi sælger is indtil de er udsolgt.
Slikboden er bemandet af børn og disse kan
henvende sig i baren og blive skrevet på en
vagtplan. Sliksalget lukker 1/2 time før aftensmad og genoptages senere.

Fra køkkenregionen køres det ene uovertrufne
måltid efter det andet ud på bordene. Der er
mokost, frugtpauser, og altid overraskende
lækker aftensmad. Køkkenet er sejt styret af
Anders og Søren og deres hold af faste hjælpere og selvfølgelig dagens tjanser. Har du meldt
dig på tjans i køkkenet er det vigtigt at overholde tiden for at køkkenet fungerer optimalt.

BAREN
Baren er lejrens hyggelige samlingspunkt og
“forsyningscentral”, hvor der bla. tilbydes
afkølede drikkevarer, lækre drinks og munter
betjening.
GLAS: Alle glas på lejren tilhører enten bar eller
kagefé og bedes bragt tilbage efter brug.
FLASKER: det er en dejlig hjælp, hvis alle stiller
tomme øl- og sodavandsflasker i de dertil
indrettede kasser på siden af baren.

Alle skal benytte baren til køb
af drikkevarer, da vores overskud
er dét der gør, at vi kan invitere
kulturgæster eller investere i ting
til lejren til alles bedste.
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U-KASSEN
Utamaduni Kulturforening formidler støtte til
mindre udviklings-projekter i Afrika. Dette sker
på basis af Utamadunilejrens deltagere og
deres bidrag på 1,25% af deltagerbetalingen.
Udviklingskassen kan søges af nye såvel som
øvede initiativtagere til små projekter i forbindelse med Nord-Syd-dialogen. Dansegrupper
og enkeltmedlemmer af Utamaduni Kulturforeningen (dvs. alle lejrdeltagere) kan ansøge
om u-kassens midler.
Der kan kun søges støtte til mad, sundhed og
organisation samt kultur, primært i Tanzania.
Deadline for ansøgning til U-kassen er 1/4, 1/7
og 1/9. Ansøgninger sendes til bestyrelsen der
formidler videre til ukassens styregruppe.

OBS! OBS!

UNGEKOORDINATORERNE MANGLER PT. MEN DER ER
BRUG FOR TO VOKSNE DER TAGER SIG AF GRUPPEN.
HENVEND DIG TIL BESTYRELSEN HVIS DU ER
INTERESSERET I DENNE FASTE TJANS.

U-kassens årsberetning og regnskab kan i øvrigt
læses på: www.utamaduni.dk/ukassen.

DE UNGE
INTRODUKTIONMØDE afholdes søndag eftermiddag. Annonceres ved fællesmødet samme
dag - spørg evt. i Info om tid og sted. Vi skal
have et overblik over den samlede ungegruppe
og ha’ tjek på det praktiske, tjanser og aftaler.
TELTE Der er 2 ungetelte på lejren. Èt for de
15-17 årige, ved siden af dansepladsen nær
materieldepotet. Og et for de ca. 10-14 årige,
ved siden af 1. hjælpen på pladsen. (Denne
ungegruppe er ikke aldersmæssigt skarpt
afgrænset). Begge ungetelte rejses af de unge
selv m. hjælp af en af unge-koordinatorene.
TJANSER De 15-17 årige skal have voksentjanser. For de ca. 10-14 årige vil vi lave mindre

Derfor skal den dekoreres med kunstbemaling
i løbet af lejrugen…Der bliver ungdoms-kunstworkshop med de tanzanianske, engelsk- og
swahilitalende instruktører, Simon Ndokeji (th)
fra Kisesa og Charles Ndege (tv) fra Musoma.

- lejrens lavteknologiske informationscenter.
I biblioteket kan du se lejrens fantastiske fotosamling på plancher og i mapper. Du kan læse
om Ukasseprojekter, se indkomne billeder til
dette års fotokonkurrence. Et skyggefuldt
hjørne til eftertanke, iagtagelse og reflektion.
Biblioteket er også redaktion for lejrens daglige
avis “African Times”.

KUNST-WORKSHOP
Sommerlejrens 20-fods opbevaringscontainer
kommer til at ”stå fremme” til skue på pladsen.
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FOR GÆSTER

Entré inkluderer mad & underholdning, men
desværre kan teltplads ikke garanteres.
Fredag fra kl. 15-19 er der bla.danseopvisning med lejrens workshopdeltagere.
Resten af aftenen og natten:
“løbende”aftensmad, lejrhygge,
for lækker bar og underholdning.

ENTRÉ FOR FREDAGSGÆSTER:
VOKSEN 120,BARN u.15 ÅR 60,Børn under 15 år kan naturligvis kun
deltage ifølge med voksne.

HUSK FOTOKONKURRENCEN!

Vinderbillederne er taget af Dea Mogensen, der
skal på gratis lejr iår. Tillykke med det!

BIBLIOTEKET

ÅBENT “HUS”

DER BETALES UMIDDELBART
EFTER ANKOMST VED
INDGANGEN TIL PLADSEN

Medbring en kopi af dit bedste billede fra
lejren 2008,og indlevér det i biblioteket i starten
af ugen, så har du chancen at vinde en gratis
lejr 2010! Herunder 1. og 2. pladsen fra 2008.

tjanser. Afhænger af hvor mange, der bliver i
denne gruppe, og hvor mange der er behov for.
Man kan være værge for 1 barn/1 ung på lejren
og værger skal selv være tilstede under hele
lejren! Og værgeansvaret kan IKKE overlades
til andre!

FREDAG D. 24. JULI HOLDES

Og vær beredt på at du ikke får dit billede med
hjem hvis du vinder. Alle de 3 bedste billeder vil
blive præmierede og vil indgå i lejrens samling.
Denne kan hvert år ses i lejrens bibliotek!

DANSEGRUPPER

Opdateret maj 2009

vedtægter for
utamaduni kulturforening
§ 1 Foreningens navn er Utamaduni kulturforening.
Hjemsted er den siddende formands adresse.
§ 2 Foreningens formål er dels gennem afholdelse af
kulturtræfprojekter, heriblandt en årlig dansekulturlejr, og lignende aktiviteter, at støtte kulturudveksling med samarbejdsgrupper i Tanzania. Altså
kulturudveksling mellem Danmark og Tanzania,
samt formidling af denne. Herudover kan samarbejde om andre afrikanske kulturformer sagtens
forekomme.
§ 3 Adgang til medlemskab i foreningen har alle som
deltager i den årlige dansekulturlejr, og alle der i
øvrigt sympatiserer med foreningens mål og virke.
Aktivt medlem af foreningen er man i det år, hvor
man er med i planlægningen og afviklingen af
lejren. Kredsen af aktive medlemmer er selvsupplerende. Lejrdeltagere og tidligere aktive betragtes
som passive medlemmer, og har ingen stemmeret
på generalforsamlingen.
§ 4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert
år i april måned. Indkaldelse sker med mindst 14
dages varsel, og meddeles skriftligt til hvert aktivt
medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest en uge før mødet finder sted. Indkomne forslag modtages med glæde. Passive medlemmer er efter aftale med bestyrelsen, velkomne
som observatører på generalforsamlingen.
§ 5 Dagsordenen for den årlige generalforsamling
omfatter behandling af følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valg af revisor.
Forslag fra medlemmerne.
Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når
bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst
2/3 af de aktive medlemmer forlanger det.
En sådan generalforsamling, skal varsles som den
ordinære generalforsamling.
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§ 7 Generalforsamlingen tager sine beslutninger med
2/3 flertal. Dirigenten afgør hvorledes afstemningen skal foregå.
§ 8 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for et år ad gangen på den årlige
generalforsamling. (se den nuværende bestyrelse)
Genvalg kan finde sted. Udover de 5 medlemmer vælges 5 suppleanter. Disse er velkomne
ved bestyrelsesmøderne, og dersom et medlem
er fraværende, træder en suppleant ind og har
stemmeret ved det pågældende møde. I vigtige
spørgsmål kan bestyrelsen tage kontakt (evt. telefonisk) til det fraværende medlem. Bestyrelsen
vælger af sin midte en formand, en næstformand/
sekretær, og en kasserer. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved alm. flertal.
§ 9 Foreningen tegnes af formanden eller 2 andre
medlemmer af bestyrelsen. Foreningens regnskabsår er 1/1 - 31/12. Foreningens midler er det
overskud, der skabes ved foreningens aktiviteter.
Midlerne varetages af foreningens aktive medlemmer (medlemsmøde), og af et kulturudvalg
(Utamaduni gruppen) til kulturelle formål, som
f.eks. invitation af gæstelærere, eller andre kulturelle og mellemfolkelige projekter, samt til støtte for
udbredelsen af afrikansk kultur i Danmark.
§10
Foreningen kan opløses, og vedtægterne ændres på
en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de aktive
medlemmer er tilstede. Er antallet ikke til-stede, kan
beslutninger træffes på en ny general-forsamling,
indkaldt med 14 dages varsel, senest 2 måneder efter
den første, uanset det mødende antal. Forslag om
opløsning eller vedtægtsændrin-ger skal varsles sammen med indkaldelse til mødet. Hvis foreningen ved
opløsning ejer formue (penge, fast ejendom, materialer, samt løsøre) efter at alle forpligtelser er afviklet,
vil den være at overdrage til en anden forening eller
institution med beslægtet formål. I tilfælde af “skilsmisse” (hvis både Utamaduni gruppen og Utamaduni
kulturforeningen ønsker at køre videre, men hver for
sig), skal boet deles ligeligt.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
13/6-1991, med diverse ændringer på generalforsamlingen den 30/3-1996 samt 1/4-2000.

LEJR

UTAMADUNI

LIDT PRAKTISKE SAGER:
POST TIL LEJREN:

DELTAGER NAVN, UTAMADUNILEJREN
KVASBROVEJ 17, RAMTEN SKOV,
8586 ØRUM DJURS

LEJRENS TLF. FRA TORSDAG D. 16.7.- 27.7:

42 40 50 56

INFO OM LEJREN FÅS HOS: 
TRINE GÆSTFRI

TLF. 86 38 72 92

LONE STRUNK

TLF. 86 38 70 07

E-MAIL

INFO@UTAMADUNI.DK
WWW.UTAMADUNI.DK/CAMP
UTAMADUNI KULTURFORENING, EMMELEV KÆRVEJ 9, 8500 GRENÅ
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