Square Dance Danmark

Region Øst
Fællesaftale, Region Øst
Nedenstående er aftalt imellem klubberne i SQUARE DANCE DANMARK, Region Øst
(Seneste opdatering: D. 24. september 2017 ved regionsmødet i Sorø)

- Hensigten med denne aftale er at sikre rentabiliteten i “Traditionsdanse“.
- Derfor vælger hver klub én årlig weekend til afholdelse af et dansearrangement kaldet
”Traditionsdans”.
- Nye ”Traditionsdanse” indplaceres på arrangementskalenderen på førstkommende
regionsmøde, hvorefter denne weekend ligger fast i årene fremover.
Nogle ”Traditionsdanse” må af hensyn til forskydelige helligdage flyttes i enkelte år.
- Ønsker en klub at flytte sin ”Traditionsdans”, aftales dette på et regionsmøde.
- Der tages hensyn til, at der skal være mindst 14 dage imellem ”Traditionsdanse”.
- Såfremt en klub undlader at afholde sin ”Traditionsdans” i to på hinanden følgende år,
frigives den pågældende weekend til brug for andre klubber.
-

Traditionsdanse skal tilmeldes danselisten senest 3 måneder før afholdelsen, da den
pågældende weekend ellers gives fri for klubber til anden benyttelse.

- Der må IKKE tilrettelægges andre arrangementer (herunder interne
klubarrangementer) i de weekends, hvor der afholdes en ”Traditionsdans” (incl.
torsdag og fredag. Dette gælder dog ikke planlagt undervisning.
- Klubberne må kun arrangere danse af højest 4 timers varighed (afviklet på én dag)
weekend’en før eller efter en ”Traditionsdans”.
- Afvigelser fra ovenstående regler aftales skriftligt de berørte klubber imellem – med
kopi til koordinator.
- Med respekt for ”Traditionsdanse” i henhold til ovenstående regler gives mulighed for at
fastlægge én ledig weekend til brug for arrangementer, hvor der udelukkende danses ét eller
flere C-programmer
- Arrangementer, der strider mod hensigten i denne aftale, kan ikke optages på
SQUARE DANCE DANMARK’s danselister –
og eventuelle flyers må ikke uddeles af regionens klubber.
- Arrangementer på Bornholm kan placeres uden hensyntagen til øvrige
arrangementer der er omfattet af denne aftale.
- De sjællandske klubber deles om betalingen af én transport fra Rønne til København, hvis
repræsentanter for Bornholms SDK ønsker at deltage i regionsmøderne.

- Ved udsendelse af flyers til klubberne medsendes et eksemplar på hvidt papir til brug ved
fotokopiering.
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