DAASDC bestyrelsesmøde
Mandag d. 9. april 2018 kl. 11.00 - 15.00
Sted:
Karen Sørensen, Havne alle 3, Horsens
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af dagsorden og referat fra januar 2018
Økonomi – Henning,
Flexminds : Er der noget nyt? Noget vi skal tage stilling til?
Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde, afholdelse af samme!
Persondataforordringen : Har vi styr på det??
Evaluering af kursus vedr. FaceBook
DAASDC hjemmeside – klubbers hjemmeside : Forslag til udseende – kom med forslag. PE,
Henning, Mads, SE afholder møde vedr.
Nye PR foldere? Ny tekst? Billeder fra Hjernekursus. Nye pressefotos?
Nyt fra Danish Convention 2019 –
Nyt fra Danish Convention 2018
Associeret medlem i DIF?
Samarbejde med callere, der ønsker kursus
Nyt møde
Eventuelt

Med venlig hilsen
Lotte
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og
referat fra januar 2018

Referat
Intet at bemærke

Ansvarlig

Budget 2018 og 2019 blev lagt, til fremlæggelse
på repræsentantskabsmødet. Regnskab sendes
til revision
Vi ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet.
Flexminds får besked snarest

Henning

4. Indkaldelse til
Repræsentantskabsmøde,
afholdelse af samme!

Udsendes 8. maj indkaldelse, beretning,
regnskab og budget

Lotte

5. Persondataforordringen : Har
vi styr på det??

Intet nyt, men vi følger det

2. Økonomi – Henning,

3. Flexminds : Er der noget nyt?
Noget vi skal tage stilling til?

Henning

6. Evaluering af kursus vedr.
FaceBook
7. DAASDC hjemmeside –
klubbers hjemmeside :
Forslag til udseende – kom
med forslag. PE, Henning,
Mads, SE afholder møde vedr.

8. Nye PR foldere? Ny tekst?
Billeder fra Hjernekursus. Nye
pressefotos?

9. Nyt fra Danish Convention
2019 –
10. Nyt fra Danish Convention
2018

11. Associeret medlem i DIF?
12. Samarbejde med callere, der
ønsker kursus
13. Nyt møde
14. Eventuelt

Mange positive kommentarer fra dem der
deltog. De der var fik noget med. Vi gentager
noget lign. til næste år.
Menu punkter på hjemmesiden skal give adgang
til det man vil se, ikke bruge for mange klik for at
finde det man søger. Udseendet betyder også
meget også om de fungerer på telefonen. Efter
at have set nogle hjemmesideforslag, blev det
besluttet at forslagene kan bruges som
inspiration for nyt. Mødet om DAASDC’s ny
hjemmeside bliver afholdt bededag 27. april
2018
Vi satser på vi er klar med nye folder 1.ste
halvdel 2019
Lotte kontakter Støvring bogtrykkeri for
opsætning og trykning. Fotograf Miranda Dam
der tog billeder sidste gang bliver også kontaktet
på priser m.m.
Klublabel til påsætning udvikles.
Stedet er på plads og callere er på plads.
Naboklubber er inviteret til møde for at hjælpe
med opgaver.
Der er styr på alt eller der bliver det. Der skal
bruges et lokale til repræsentantskabsmødet
lørdag formiddag, deltager omkring 50 pers.
Bestilling af årsbjælke senest pinse. 10 og 20 års
bjælker.
Klubber med jubilæum
Vi undersøger mulighederne associeret
medlemskab via andre forbund.
Der mangler nye caller. Vi vil prøve at finde
nogle muligheder. Lotte arbejder med det.
Til convention i Ikast 9. juni kl.? En gang efter
repræsentantskabsmødet.
Karen: Mail fra Horsens kultur forvaltning om
Square dans vil tilbyde dans i sommerferie

Henning
Svend-Erik

Lotte

Svend-Erik

Kristen
Randi
Lotte
Lotte

