Referat af DAASDC bestyrelsesmøde
Søndag d. 23. jan 2022, kl. 10.30. Vi sluttede klokken 15.45
Sted: hos Karen Sørensen,Gnisten 2 st. th. Horsens.
Til stede: Lotte Krogh Vangsgaard, Svend-Erik Mosegård Hansen, Jens Ole Jensen, Preben Hansen, Karen Sørensen og
Birgitte Knak-Nielsen (referent). Afbud fra Kristen Foged.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.

2.

3.

Beslutningspunkt:
Økonomi:Middelfart Sparekasse,
Svend-Erik

Debatpunkt: Danish Convention
2022 har ikke hørt mere vedr.
underskudsgaranti.Vores
opgaver ifbm. DC 2022: f.eks.
vedr, Corona.

Beslutninger
godkendt

Hvem gør hvad?
Svend-Erik er ordstyrer

Svend-Erik har nu endeligt
overtaget regnskabet fra Henning.
Regnskab for 2021 fremlagt ved
mødet. Er også sendt til de interne
revisorer. Posten bankgebyr
dækker både bankgebyr og negativ
rente. Fremover vil kasserer kalde
posten bankgebyr+negativ rente og
have de 2 tal parat ved
repræsentantskabsmødet.

Svend-Erik

Vi skal desuden huske at have
antallet af klubber parat ved
repræsentantskabsmødet.
Der er netop lige nu åbnet for
booking til DC 2022 og bookingen
virker via et link på flyeren, der
ligger på Danse i Danmark. Vi har
ikke hørt mere om
underskudgarantien fra de
involverede arrangører.
DAASDC´s bestyrelse har følgende
opgaver i forbindelse med DC2022:
a.

b.
c.

d.

e.

Et bord med flyers +Tshirts fra DAASDC. Der
betales kontant eller med
Lottes mobilepay.
Årsbjælker
Corona: der skal laves et
autosvar ved tilmeldingen
om at vi følger de aktuelle
coronarestriktioner.
Corona: bestyrelsen
påtager sig evt.kontrol
med coronapas. Evt.
henvise til kvik-test.
Repræsentantskabsmøde
lørdag formiddag start
8.30 med morgenmad.

alle
Preben kontakter Kristen, så han
kan få dem lavet.
Lotte kontakter Mads

Alle
Alle. Lotte sørger for indkaldelsen.
Det praktiske snakker vi om ved
næste møde.

f.

g.
4.

Beslutningspunkt: Hedens
afholder Europæisk Convention
Juli 2024. Dato for møde med
Hedens bestyrelse. Callere fra
DK, UK, D, NL, SV, CZ

Overdragelse til næste
Convention. Der skal laves
et dokument til stafetten.
Overdragelsen bliver så
enkel som mulig.
Fanen.

EC 2024. DAASDC’s bestyrelse skal
holde møde med Hedens Square
Dancers’ arbejdsgruppe
vedrørende EC 2024. ( ca. februar
2022 med så mange som muligt fra
bestyrelsen).

Ang. Round Dance: vi ved ikke så
meget om Round Dance Cuers. Vi
spørger Bente Knudsen fra Fyns
Round and Square Dance Club til
råds.

Beslutningspunkt: T-shirts til EC
2024, endelig tryk, antal, str.
Medbringes til Wien sammen
med flyers.

6.

Debatpunkt: DAASDCs
deltagelse i Europæisk
Convention i Wien. Vores

Preben snakker med Kristen

DC 2023 i Sæby er fortsat i fuld
gang med planlægningen.

Der skal vælges callere fra
Danmark, UK, Tyskland,
Nederlandende, Sverige og
Tjekkiet. Bestyrelsen har foreslået
2 navngivne fra Tyskland, 1 fra
Nederlandene, 2 fra Danmark, 1 fra
Tjekkiet, 2 fra UK. Svar fra Sverige
med 2 navne er kommet efter
mødet.

5.

Lotte spørger Mads

Vi skal huske, at Rounddance skal
være på trægulv
Der laves T-shirts med den
sædvanlige bagside og med logo på
forsiden:
EC 2024
Logo
Ikast
Danmark
Trykkeriet spørges.
Svenskerne spørges, om hvor
mange de havde med til
Amsterdam. Som udgangspunkt
planlægger vi 100 til mænd og 100
til kvinder.
Kan evt. også sælges på DC2022
DAASDC skal lave en overlevering i
Wien. Drøftes ved mødet med
Hedens.

Svend-Erik, Jens Ole og Lotte

Lotte giver tilbagemelding til
landene.

Lotte spørger

Lotte

Lotte, Svend-Erik og Jens Ole

opgaver. Tilmelding, stand med
flyers og salg af T-shirts, m.m.
7.

Debatpunkt: Idrætsfolkemøde i
Aalborg afholdes igen i 2022.
Hvad skal vi gøre anderledes?
Lotte deltager i møde 8. feb. Alle
kommer med input.

Ved dette møde vil Lotte sige, at
mødet ikke kun skal være for unge,
men både for unge og gamle. Vi vil
kun danse en dag. Vi vil blive på
havnen, ikke op i byen.
På dansedagen giver DAASDC en
øl/sodavand til danserne. Vi sørger
også for en god fotograf til at
optage billeder til evt. p.r.

8.

Debat og beslutningspunkt:
Hvilket mål sætter
Squaredancedanmark sig indtil
næste repræsentantskabsmøde
ved DC 2022? Ideer udtænkes.
PR. m.m.

Siden sidste møde har Lotte og
Jens Ole kontaktet 3 callere i
Jylland og fået svar fra 1. Det drejer
sig om at undervise elever i en
ungdomsklub i Ålborg i tilrettet
B+MS over 8 gange. Se punkt 10

9.

Debatpunkt: Indlæg til HL, svar
på modtaget indlæg

Lottes indlæg blev gennemgået

10. Debatpunkt: Ungdom i
Squaredance? Beslutning
vedrørende Logo og navn.
Henvendelse til Callere vedr. B –
MS på 8.gange med henblik på
tilbud til Ungdomsklubber. PR:
gratis deltagelse lørdag i
convention.

De unge der gennemfører 8 gange
med indlæring af B+MS, vil kunne
komme gratis med på Convention
om lørdagen. Der er godt
samarbejde med
Ungdomsklubbens ledelse. En
engageret squaredanser ville
kunne undervise de unge evt. i
samarbejde med en calle i andre
ungdomsklubber. Start i Ålborg
midt i marts i samarbejde med The
Diamond. Ung Ålborg stiller evt.
bus til Convention til rådighed.

Lotte

Lotte spørger fotograf, som deltog
ved DC i Sæby

Birgitte har lavet forslag til
rettelser som sendes til Lotte, der
vil rette til.
Lotte og Jens Ole

De unge inviteres til at deltage i
opvisning ved Idrættens
Folkemøde. DAASDC -deltagerne
får T-shirts. Udgifter er til PR. som
tages fra PR konto.

11. Dgi. Landsstævne, forespørgsel
om deltagelse.
12. Debatpunkt: NYT fra DIF – DansDanmark. Det nye Danseforbund
under DIF. Finn Madsen. Pt.
intet svar.

Evt. lignende arrangementer i
Horsens og Østjylland.
Forespørgsel blev drøftet. Vi har
ikke planer fra DAASDC´s side om
at deltage i DGI´s landsstævne
Vi afventer skriftlige svar fra samt
møde med Finn Madsen fra DansDanmark.DIF

alle

13. Næste møde.

10. april 2022 kl 17 på jetsimeet.

14. Eventuelt

Vi skal rydde op på hjemmesiden,
bl.a. skal Årsmødet i marts slettes
af danselisten.
Vi skal have noget på engelsk om
DAASDC på hjemmesiden.

Preben sætter mødet op/inviterer
og ringer nogle dage i forvejen til
Kristen og Karen for at sikre sig, at
de er på.
Preben og Birgitte
Lotte kontakter Jan ang. Årsmødet
Preben og Birgitte

