Referat af DAASDC bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19 til 20.30
Sted: online via jitsimeet.
Til stede: Lotte, Svend-Erik, Preben, Henning og Birgitte(ref.) Kristen deltog fra kl. 20.15.

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
og referat fra 3. marts 2021

2.

Beslutningspunkt:
Økonomi. Flytning til
Middelfart Sparekasse, ny
kasserer? Birgitte? Preben?
Henning: kontingent forår
2021.

3.

Beslutningspunkt: Forslag
til vedtægtsændringer
renskrevet af Birgitte
Beslutningspunkt:
repræsentantskabsmødet
2021. Hvornår skal vi
afholde, evt. med dans.
Præsentation af nyt
registreringsprogram til
danse. Har I afprøvet?
Beslutningspunkt: Danish
Convention 2022 og 2023.
Ocean og Sydkysten vil
gerne afholde i 2022, se
tidligere mail. DAASDC
støtter op på samme
betingelser som p.t.
Nordjysk Convention
gruppe er med 2023.
Beslutningspunkt:
Idrætsfolkemøde i Aalborg
udsat til 26.-29. august
2021. Der skal være fokus
på dans. Alle former. Vi
deltager, HVIS det bliver til
noget. Skal danse på
dansescenen/pladsen på
Havnefronten d. 28. august
kl. 11.15 – 12.00 og 15.15 –

4.

5.

6.

Beslutning/debat

Hvem tager sig af opfølgning?

Referat godkendt
Dagsorden godkendt med lille
ændring: Punkt 10 bliver
orientering om Webinar, som
Preben har deltaget i.
Henning oplyste: Klubafgifter for
foråret 2021 er betalt af alle klubber
bortset fra 2. Klubbens penge er nu
overført til Middelfart Sparekasse.
Kasserer og formand kan logge ind
på banken med eget nem-id-log-in.
Revisorer har gennemgået og
underskrevet regnskabet for 2020,
så det er klar til
repræsentantskabsmødet.
En ny kasserer kan ikke findes i
nuværende bestyrelse. Alle
bestyrelsesmedlemmer spørger sig
omkring.
Skal fremlægges på
repræsentantskabsmødet til
godkendelse. Er klar til udsendelse.
Bestyrelsen indkalder til det udsatte
repræsentantskabsmøde efter
sommerferien. Endelig dato
besluttes på næste
bestyrelsesmøde.

Svend-Erik valgt til dirigent.

Ang. Convention i 2022: vi følger op
og kontakter de 2 klubber

Lotte kontakter

Lotte deltog i mødet med Kultur
Aalborg. Har insisteret på en endelig
deadline for svar på, om det bliver
til noget. Denne er 11. juni.
Vi har helt faste aftaler den 28.
august kl. 11.15 – 12.00 og 15.15 –
15.45. Der er tid til FlashMobs i
Aalborg imellem de to tidspunkter.
En caller står til rådighed hele

Vi afventer udmelding efter 11. juni.

Alle
Lotte sender det ud med
indkaldelsen til
repræsentantskabsmødet
Alle

7.

15.45. FORSLAG: vi laver
FlashMob som i
Kbh./Aarhus og POPup i
byen. Laver aftaler med
diverse butikker. Vi laver
postkort/flyers til uddeling,
indbydelse til tilskuere. TV
og medier er koblet påLounge-område med
”snak”. Forslag til stand,
som tilbydes. Indbydelse til
klubberne. 2 callere? Lotte
deltager i møde med Kultur
Aalborg den 10. maj.
Debatpunkt: Corona.
Hvordan kommer
klubberne i gang igen?
Coronapas til klubaftner og
danse? Kulturministeriets
udmeldinger skal vi holde
os til.

8.

Beslutningspunkt:
Europæisk Convention
2024. Datoer?

9.

Debatpunkt: Highlights.
Ejer af navnet
SquareDanceDanmark.dk
og Squaredance.dk?

10. Orientering om webinar

11. Næste møde.

12. Evt.

dagen, men enighed om, at det
kunne være godt med 2.
Hvis det bliver til noget, vil vi dele
resten af vores foldere ud med en
form for indlæg om, hvor man kan
komme til at danse rundt om i
landet. (QR-kode, App, papir?)

Lotte kontakter caller nr. 2

Alle tænker på, hvordan.

Når der kræves Coronapas, skal
klubben udpege en ansvarlig til at
checke dette.
Næste melding kommer 21/5-2021.
Vi kan stadig danse op til 50
personer udendørs + under halvtag
med højst 1 væg. Med 2 m mellem
squarerne og uden at bytte square
undervejs.
Der er velvilje i Ikast-Brande
kommune til at huse
arrangementet, men boldarrangementer med TV-dækning vil
have fortrinsret. Europæisk
Convention skal være i juni, juli eller
august. Hedens er interesseret, men
er ikke sikker på datoen.
Highlights udkom ikke den 1. marts,
fordi der ikke var noget stof til det.
Udkommer efter 11. juni.
Vi vil forsøge at få samling på
ejerforholdet af de forskellige
domæner.
Preben har deltaget i et webinar
afholdt af DGI i Storstrøms Amt.
Preben sender slides fra mødet til
bestyrelsen. Ved mødet blev det
understreget,
at square dance er en kontaktsport.

DAASDC’s bestyrelse videresender
udmeldinger fra myndighederne,
men det er den enkelte klubs
ansvar, hvornår og hvordan man
starter dansen.

Søndag den 13. juni 2021 klokken 19
på jitsimeet.
Følgende punkter vil blive drøftet:
Dans i Aalborg, Europæisk
Convention 2024,
repræsentantskabsmødet.
Vær opmærksom på danse i
efteråret. Vi håber, de bliver til
noget.

Lotte indkalder

Svend-Erik undersøger og vender
tilbage.

Lotte
Preben

