
Referat af DAASDC bestyrelsesmøde (virtuel)  

Søndag den 23. august kl. 16.00. 

Til stede hjemme hver for sig:  Svend-Erik, Lotte, Preben, Karen, Henning, Kristen og Birgitte 

(referent). 

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden og referat fra 
april 2020.  

I dagsordenen er nævnt 
”Humblebees”. Det skulle 
have været ”Bumblebees”. 
 
Vi er enige om, at det 
kommende 
repræsentantskabsmøde skal 
være et fysisk møde. 
 
Dagsorden og referat 
godkendt. 

 

2. Beslutningspunkt: 
økonomi. Regnskab 2019, 
revideret budget 2020, 
budget 2021. Henning. 

Regnskab 2019 er ikke helt 
gennemskueligt. Henning 
gennemgår regnskabet og 
sikrer en bedre forståelse. 
 
Revideret budget 2020: 
Henning foreslår 
medlemsafgiften for 2. halvår 
2020 afskaffet grundet 
manglende aktiviteter under 
Covid-19. Vedtaget. 
 
Budget 2021: Vi regner med, 
at der desværre bliver lidt 
færre dansere i 2021, derfor 
lavere beløb for 
klubmedlemsafgifter.  
 
Convention-danseafgiften til 
DAASDC er afskaffet, derfor 
må vi spare andre steder. Vi 
foreslår, at bestyrelsen 
mødes 2 gange virtuelt og 2 
gange fysisk i det kommende 
år. Henning retter til og 
sender et nyt budget.   

 
 
 
Henning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning 
 
 
 
 
 
Henning 



3. Beslutningspunkt: 
Repræsentantskabsmøde 
2020, beretning, 
indkaldelse, dagsorden, 
regnskab, budget til 
udsendelse. Lotte 

Repræsentantskabsmødet 
holdes den 3. oktober kl. 11.  
 
Sted: Odense. Kristen spørger 
Fyn Square Dance Klub om 
lokale. 
 
Lotte laver endelig 
indkaldelse. Skal ud senest 
3/9 
 
Beretning vedtaget bortset 
fra en enkelt rettelse 
vedrørende COVID-19. Lotte 
retter og sender ud sammen 
med indkaldelse, regnskab og 
budgetter.  
 
Vi vil forsøge at sende 
repræsentantskabsmødet 
Live på Facebook. Lotte og 
Svend-Erik undersøger 
hvordan. 
 
Indkøb af håndsprit m.v.  
 
Tilmelding til Svend-Erik 
 
Indkøb af drikkevarer og 
sandwicher. Vi afventer og 
ser hvor mange der kommer. 
 
Dirigent? Kristen spørger de 2 
klubber på Fyn.  
 
Revisor? Karen spørger 
Johnny, om han vil fortsætte. 
 
Der er grundlag for 
vedtægtsændringer, som den 
kommende bestyrelse vil tage 
op i løbet af 2020. Kan 
nævnes under evt. på 
repræsentantskabsmødet. 
 

 
 
Kristen 
 
 
 
 
Lotte 
 
 
 
Lotte og Henning 
 
 
 
 
 
 
Lotte 
Svend-Erik 
 
 
 
 
Birgitte 
 
Svend-Erik 
 
 
 
 
 
Kristen 
 
 
Karen 
 
 
Kommende bestyrelse 



 

4. Beslutningspunkt: COVID-
19. Hvad gør vi? Hvilken 
mening har vi? Alle 

Covid-19 anbefalingen 
vedtaget. Lotte skriver et 
følgebrev, hvori hun linker til 
myndighederne samt nævner, 
at den enkelte bestyrelse må 
holde sig underrettet om nye 
anbefalinger i deres 
kommune. 

Lotte 

5. Beslutningspunkt: 
fællesmøde og 
repræsentantskabsmøde. 
Evt. sammen før den 31. 
oktober? Tilskud fra DGI-
DIF’s ekstrapulje. Kan vi 
lave noget omkring 
Corona og square dance 
ifm. 
Repræsentantskabsmødet 
evt. slut sept.? 

Der vil ikke blive et 
fællesmøde. Kun 
repræsentantskabsmøde den 
3. oktober. Se punkt 3. 

 

6. Beslutningspunkt: 
Convention 2021: 
underskudsgaranti? Info 
fra gruppen? Hvad er 
status? Flyer? 

Lotte har haft kontakt til 
Birger fra Ocean City Square 
Dancers. Flyer er næsten klar. 
Hjemmesiden DC21 er i gang. 
Budget er ikke endeligt 
vedtaget og 
underskudsgarantien ikke 
afklaret. Vi afventer.  

 

7. Debatpunkt: fællesmøde i 
marts 2021 

Vi tager punktet op i 
slutningen af året. 

 

8. Debatpunkt: unge i 
square dance: er kommet 
med forslag og logo: 
”Humlebees”. Jeg har 
spurgt til logo og 
copyright. Lotte 

Vi synes logoet er flot. 
Camilla, som har lavet logoet, 
bedes underskrive en 
erklæring, som giver DAASDC 
lov til at anvende det til 
klubformål. 

 
 
 
 
Lotte 

9. Nyt møde Den 3. oktober efter 
repræsentantskabsmødet. 

 

10. Eventuelt Der mangler en koordinator i 
Vest: Karen spørger sig 
omkring. 
 
Karen flytter til en anden del 
af Horsens, hvor vi så skal 
holde fysisk møde en dag.  

 
Karen 



 


