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Bestyrelsesmøde i DAASDC. 

Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 
 

Sted: 

Karen Sørensen 
Havne Alle 3 
Horsens 
 
 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer. 
2. Gennemgang af referat og arbejdsopgaver fra sidste møde.  
3. Økonomi, opdatering af lister til HL og Web, : Henning 
    Økonomi og budget DC 2016: Henning 
4. Convention 2016: Opgavefordeling til klubber: Øst: Randi og Kirsten Vest: Svend-Erik og Lotte 
    DC2016 hjemmeside: Link til sponsorer, tæller: Henning 
    Arbejdsfordeling – Kirsten  
    Tidsplan for optakt og møder 
    Externe opgaver – uddelegering af eksterne arbejder: mad, sameriter, drikkevarer til afterparty, 
slutrengøring.    PR , online registrering, Forslag til fordeling af evt. overskud.  
5. Convention gruppe 2017: nyt?  
6. Nye initiativer – ideer. Bedsteforældredag, Kirsten Annoncering på Sjælland, evaluering efter 
event. 
    Tanker om afvikling. Aftaler med caller? Randi og Kirsten. Aktivitet udskudt i Jylland. 
7. Repræsentantskabsmøde: Indkaldelse, hvem er på valg?, punkter til dagsordenen, : Repmødet     
flyttes til afholdelse ifb. Convention, Highlights skal være online, nyhedsbrev, Penge bruges på 
webside. Nyt domæne: Squaredance.dk 
8. Nuværende Webside, opdatering. SquareDanceDanmark.dk – fremtiden. 
    Nyt udseende? Koder fra Poul Erik? Hvad kan vi ændre? 
9. Dansens dag 2016, opfordring til klubber.k 
10.Highlights: debatemner  
 
11. Eventuelt. 
12. Næste møde 
 
Mkh. Lotte 
 
 
 
 



   

DAASDC – Danish Association of American Square Dance Clubs Side:  2 
 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden, 
valg af referent, ordstyrer. 

Dagsorden godkendt, Svend-Erik blev valgt 
til referent, Lotte valgt til ordstyrer 

 

2. Gennemgang af referat og 
arbejdsopgaver fra sidste 
møde. 

Kristen får styr på referat fra sidste 
bestyrelsesmøde så hurtigt som muligt, og 
sender manglende referater til Mads 
 

Kristen 

3. Økonomi, opdatering af 
lister til HL og Web, 
Henning Økonomi og 
budget DC 2016: Henning 

Henning gennemgik regnskabet, det fremgik 
at der er et mindre underskud dog ikke større 
end det budgetterede  
Klub liste til Highlights via Mads skal 
undersøges med hensyn til opdatering. 
Budget DC 2016 gennemgået og vi forventer 
et positiv resultat. 

 
 
 
Henning 
forhører 

4. Convention 2016: 
Opgavefordeling til 
klubber: Øst: Randi og 
Kirsten Vest: Svend-Erik og 
Lotte DC2016 hjemmeside: 
Link til sponsorer, tæller: 
Henning Arbejdsfordeling – 
Kirsten Tidsplan for optakt 
og møder Externe opgaver – 
uddelegering af eksterne 
arbejder: mad, sameriter, 
drikkevarer til afterparty, 
slutrengøring.    PR. online 
registrering, Forslag til 
fordeling af evt. overskud. 

Lotte har lavet en plan over fordeling af 
opgaver og bestyrelsen godkendte den. 
 
Brev fra Birger Kristensen Ocean SD Club 
blev læst op af Kirsten. Brevet handlede om 
opgaver til Convention og bekymring om 
hvad opgaverne går ud på, der bliver svaret 
tilbage. 
Lotte redegjorde tanken med opgaver: Den 
enkelte opgave vi beder klubberne om at 
hjælpe med, bliver uddelt. Derefter udarbejder 
den enkelte klub selv vagtplan og hvordan 
opgaverne udføres. 
Randi refererede at der er enkelte dansere, der 
ikke ønsker at hjælpe, når man samtidig 
betaler for at være deltager til convention. 
Svar: hvis convention 2016 skal fungere må 
alle hjælpe til med arbejdsopgaverne. 
Tegn på manglende klub- og foreningsånd. 
 
Herefter fortsatte Lotte med at gennemgå de 
enkelte opgaver ud fra skitsen og hvad der er 
på plads og hvem man melde tilbage til: 
Lotte, Svend-Erik og Henning danner 
styregruppe. 
 
Karen refererer til Lotte -arbejdsopgaver: 
Kommune kontakt, pedel/skole, Open Air, 
caller afhentning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karen 
 
 
 
Lotte 
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Lotte: Pr, Caller program, butikker, 
Fortæring, Ceremoni, After party -
underholdning Carl fra Hedens med 
dansemusik, -evt. underholdning af andre -øl 
fustage aftales. Fortæring udliciteres til 
Aperitif -forslag om pølsemand Horsens eller 
lign. Sælger når (Aperitif) ikke er tilstede                                          
Forslag om at Buffalos og Lions inviteres til 
at deltager uden beregning til after party. 
 
Kirsten og Randi -refererer til Svend-Erik: 
renhold inde / ude, op – og nedtagning after 
party, toiletter omklædning, cafe renholdelse 
 
Svend-Erik: Camping, Klub kontakt, 
”brandslukning”. 
 
Henning: Reg. Web, penge afregn, program 
tryk, armbånd/madbillet, betaling stå med 
penge eller evt. som i Klano, kuverter, 
mobil pay eller swipp undersøges som 
betaling 
 
Kristen refererer til Henning: Banner op / ned, 
DAASDC stand, materialer, badge, bjælker, 
opsætning af borde/butik  
 
Hjemmeside: Link mv. Tæller forslag 
Arbejdsfordeling er gennemgået 
Tidsplan: Vi skal mødes nogle gange aftales 
ved næste bestyrelsesmøde eller på mail  
Externe arbejdsopgaver – Samaritter 
skilte m.m. 
Slutrengøring? Forslag til at vi betaler os fra 
det. 
Pr.: Lotte tage sig af PR. 
Registring: Den er oppe at køre og enkelte er 
registreret  
Overskud: Evt. overskud -hvordan det skal 
fordeles, fremlægges på 
repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen 
fremlægger et forslag til 
repræsentantskabsmødet. 

 
 
 
 
 
 
 
Henning 
 
 
Kirsten og 
Randi 
 
Svend-
Erik 
 
Henning 
 
 
 
 
 
Kristen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotte 
 
 
Lotte 

5. Convention gruppe 2017: 
nyt? 

 Afventer nyt  
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6. Nye initiativer – ideer. 
Bedsteforældredag, Kirsten 
Annoncering på Sjælland, 
evaluering efter event. 

Bedsteforældredag på Sjælland: Løber af 
stablen på lørdag den 23. jan. Det blev 
gennemgået hvad der skal sørges for af 
legeudstyr til de små, der ikke kan være med 
til at danse squaredans m.m. 
Der er adviseret i lokalavis og lokal TV Ishøj 
Evaluering på næste møde. 

Kirsten og 
Randi 

7.  Repræsentantskabsmøde: 
Indkaldelse, hvem er på 
valg?, punkter til 
dagsordenen, : Repmødet     
flyttes til afholdelse ifb. 
Convention, Highlights skal 
være online, nyhedsbrev, 
Penge bruges på webside. 
Nyt domæne: 
Squaredance.dk 

På valg: Lotte og Svend-Erik villig til genvalg 
Punkter til dagsorden:  
Forslag fra Bestyrelsen Rep. mødet flyttes til 
convention Lotte skriver et forslag. 
Highlights skal være online, nyhedsbrev, 
Penge bruges f.eks. på webside. Er med i 
beretning og drøftes under dette punkt. 
 
Domæne Squaredance.dk er nu DAASDC 
domæne. 

 
 
Lotte 
 
 
Lotte 

8. . Nuværende Webside, 
opdatering. 
SquareDanceDanmark.dk – 
fremtiden. 
Nyt udseende? Koder fra 
Poul Erik? Hvad kan vi 
ændre? 

Fremtiden: L. ked af hvordan det kører, da 
bestyrelsen ikke kan lave nye opdateringer 
her og nu. Det kræver en ny hjemmeside, der 
er mere dynamisk, og det koster. At få kode 
til at kunne ændre nuværende hjemmeside er 
kompliceret. Hjemmesiden er følsom. Fejl vil 
let kunne opstå med det resultat at siden vil 
blive ødelagt. 
   

 

9. Dansens dag 2016, 
opfordring til klubber. 

Fredag den 29. april er dansens dag. 
Opfordring til at alle klubber om selv at 
arrangere danse evt. koordineret og arrangeret 
sammen med flere klubber. Hvis der ikke er 
tradition for dansens dag kan man så rette 
henvendelse til andre danse former og derved 
sammen arrangere en dansens dag i ens 
nærområde. 
 
Der kan ydes tilskud fra DAASDC ved 
henvendelse til bestyrelsen.  
Det der kan ydes tilskud til er: Drikkevand, 
brochurer, banner, pr-foldere.  

 

10. Highlights: debatemner Artikel om hvad er et godt foreningsliv ved 
DGI??? 
Alternativ dans v. Kirsten 

 

11. Eventuelt. Kræftens Bekæmpelse dans i Vendsyssel: 1 
klub er ikke medlem af DAASDC. Kan vi 
tage den med på arrangement listen? Svar: 
Kan komme med på arrangement listen men 

Lotte 
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kun med de 5 medlemsklubber minus link til 
flyer John koordinator Vest orienteres v. Lotte 
 
2 callere med til EU convention i 2018 den 
ene op til C2 den anden op til A2 Bestyrelsen 
indstiller callere fra DK ved et kommende 
bestyrelsesmøde  

12. Næste møde Efter Repræsentantskabsmøde den 20. marts Lotte 

 


