
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 8. juni – 2012 
               

Mødet blev afholdt i Arena Syd, Vamdrup i forbindelse med Danish Convention 2012. 

 

Deltagere:  Lotte Vangsgård, Svend-Erik Mosegård Hansen, Ingeborg Vind Nielsen og  

Kristen Dam Foged. 

 

Afbud: Mads Nielsen og Lene Buchwald. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde. 

3. Sekretærens udtræden af bestyrelsen, opgaver som mangler. Kristen overtager.    

4. Økonomi, regnskab, Ingeborg 

5. Rebild-dans. Pressemeddelelse. Budget, Fortæring, m.m. 

6. Andre PR opgaver, busreklamer priser. 

    Messestande hvilke klubber er aktuelle. Roskilde busser? Indkøbscentre på Sjælland? 

    Plakater, Postkort m.m. 

    Kontakt/annonce Weight Watchers, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen  

    Opsamling på PR materiale, hvad har vi, hvad mangler vi?  

7. Gavekort til PE. 

8. Konkurrencen ”skaf nye dansere” afsluttes. Skal der være ny 2012 – 2013?? 

9. Konkurrence DC 2012. Stem på årets bedste Squaredance billede 

10. Status på Europæisk Convention 2012, Evt. Bustur arrangeres, Overdragelse i Kladno, pre-flyer 

11. Behandling af ansøgning vedr. Convention 2013. Budget? 

12. Senere opsamling: DAASDC materiel, til arkiv. Website – Tilføjelser? Korrekturlæsning på bla. 

      Hvidbog, kontrakter m.m. Klubbernes hjemmesider? 

13. Eventuelt.  

 

 

1. Dagsorden godkendt. 

Referent Kristen. 

Valg af ordstyrer udeladt. 

 

2. Ingen kommentarer. 

 

3. Bent Husted og Hanne Frost vil hjælpe med at læse korrektur på hvidbog m.m. fremover. 

Kristen laver i fremtiden referat iht. bestyrelsens forretningsorden.  

Vi er i øjeblikket uden forbundssekretær. Vi klarer opgaverne i fællesskab og med hjælp. 

Lene spørges om hun vil udforme pressemeddelelse i forbindelse med Rebild. 

Ingeborg udfærdiger skriftlig aftale med PR danserne angående brug af billeder og film i 

reklameøjemed. 

 

4. Der blev vedtaget ½ kørselshonorar til bestyrelsesmedlemmerne til DC 2012, da der var 

indkaldt til bestyrelsesmøde. 

 



5. Rebild: Danseområdet er sikkerhedshensyn blevet mindre, efter ordre fra beredskabet.  

Alle kommer til at danse, dog således de forskellige squares danser på skift. 

Lotte og Carsten Nielsen besigtiger området i begyndelsen af uge 24. 

DAASDC sørger for vand til danserne. Det afgøres senere, hvordan vi gør det. 

Kristen sørger for drikkevarer til dansere og callere. 

Lotte udsender billetter og yderligere info til danserne. 

 

6. Lene undersøger reklamepriser på busser i Roskilde, samt undersøger messemuligheder i 

området. 

Lotte tjekker priser på plakater. 

De nye PR foldere er nu klar så klubberne kan få folderne med hjem fra Danish Convention. 

Vi aftalte max. 500 stk. pr klub. 

Derud over er der trykt 500 postkort til uddeling til klubberne og de fremmødte dansere. 

 

7. Der er sørget for et gavekort til Poul Erik Sørensen for det store arbejde, han har gjort i 

forbindelse med vores nye hjemmeside. 

Overrækkelsen finder sted i forbindelse med DC 2012.  

 

8. Konkurrencen ”Skaf nye dansere” afsluttes ved DC 2012, der foretages lodtrækning ved 

ceremoni lørdag aften. 

Næste års konkurrence i forbindelse med at skaffe nye dansere. Præmien bliver en god caller 

til en dans. Nils Trottmann caller til en dans i vinderklubben. 

Klubber, hvor der gennemfører min. 1 Square begyndere (der ikke har danset før), kan 

deltage i lodtrækningen. 

 

9. Mads sørger for billeder og stemmesedler til årets Convention-konkurrence: ”Årets bedste 

squaredancebillede”. 

Præmie: 2 billetter til Danish Convention 2013. 

 

10. Svend-Erik har styr på tilmelding og betaling vedr.bustur til Europæisk Convention 2012. 

I forbindelse med overdragelse af Europæisk Convention 2014 træffes nærmere aftale når vi 

kommer til Kladno. 

 

11. Der er modtaget en ansøgning fra Sydkystens Square Dancers og Ocean City Square 

Dancers om afholdelse af Dansk Convention i 2013.  

I den forbindelse er der også modtaget en ansøgning om underskudsgaranti. Inden endelig 

godkendelse har bestyrelsen spørgsmål til det fremsendte budget for afholdelse af DC 2013. 

Ingeborg og Lotte holder møde med formændene for ovennævnte klubber. 

Efterfølgende er budgettet blevet tilrettet og bestyrelsen har godkendt ansøgningen.  

DC i 2013 afholdes i Ishøj 7. 8. og 9. juni 2013. 

 

12. Opsamling bliver taget op på næste bestyrelsesmøde, der er rigeligt med opgaver lige for 

tiden. 

 

13. Intet. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23/9 2012 kl. 10.30 

 

Kristen Foged. 


