
Referat af DAASDC bestyrelsesmøde                                                                    
Søndag d. 10. april 2022, kl. 17.00- 19.30, online                                                                                 

Til stede hjemme hver for sig: Lotte Krogh Vangsgaard, Svend-Erik 
Mosegård Hansen, Preben Hansen, Karen Sørensen og Birgitte Knak-
Nielsen(ref.) 

Dagsorden Beslutninger Hvem gør 
hvad? 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Punkt 10 bliver 
vedrørende henvendelse 
fra DK4 

Punkt 11 bliver næste 
møde 

Punkt 12 bliver evt. 

 

2. Beslutningspunkt: 
Økonomi: Periode 
regnskab/overslag. 
Svend-Erik 

Svend-Erik fremlagde 
regnskab for 2021 og 
2022 indtil nu samt 
budget for 2023. Samme 
kontingent som i år 
foreslås. Der bliver 
underskud på 2023-
budgettet på grund af 
2x25.000 kr. til PR og 
administration. Budget 
2023 rettes til. 

 

 

 

 

 

Svend-Erik 

3. Debatpunkt+ 
beslutninger: Danish 
convention 2022. 
Vores opgaver i 
forbindelse med DC 
2022: Budget, 
overdragelse, stand. 

Budget for DC 2022 er 
godkendt med 
underskudsgaranti på 
20.000,- kr. af Lotte og 
Henning Thomsen 

 

 

 

 



Kristen: bjælker, 
badges, bannere mv. 

 

Overdragelse: der skal 
laves et dokument til det 
nye conventionhold. 

Stand: bestyrelsen står 
for et bord med røde 
duge.  

Fanen stilles i et stativ 
ved scenen uden 
ceremoni.  

Kristen har bjælker, 
badges og bannere. Vi vil 
gerne vide, hvor mange. 

Tingene skal bringes til 
Ishøj. 

 

 

Lotte 

 

Alle 

 

 

 

 

Preben følger 
op 

Lotte spørger 2 
dansere fra 
Fyen, om de 
evt. kan tage 
tingene med. 

4. Beslutningspunkt: Hedens 
afholder Europæisk 
Convention Juli 2024.  
Referat fra møde med 
Hedens. Gennemførsel 
uanset antal tilmeldte. 
NYE kontrakter med 
callere. 

Reviderede 
callerkontrakter til 
europæisk convention 
EC24 er lagt på 
hjemmesiden. EC24 
gennemføres uanset 
antal dansere evt. bare i 
mindre format. Der skal 
være en passus i 
kontrakter, der handler 
om force majeure.   

 

 

 

 

 

 

Lotte følger op. 



5. Beslutningspunkt: T-shirts 
til EC 2024, endelig tryk, 
antal, str. Medbringes til 
Wien sammen med flyers. 
IKKE bestilt! Skal vi ændre 
antal? 

 

Der skal laves T-shirts for 
både DC22, DC23 og EC 
24. Der bestilles 100 T-
shirts vedrørende EC24. 
Skal sælges I Wien I år og 
til DC 23. Desuden 50 stk. 
almindelige T-shirts. 

Der skal  laves PR i år i 
Wien for EC 24 på A5-
side.  

Endelig aftale på DC22 
om, hvad vi ellers skal 
have med til Wien. 

 

 

Lotte bestiller 

 

 

Svend-
Erik/Hedens 

 

Alle 

6. Debatpunkt: Europæisk 
Convention i Wien aflyst. 
Deltagelse i 
”erstatningsdans” DAASDC 
opgaver i den forbindelse? 

Lotte og Svend-Erik 
deltager i 
”erstatningsdansen”. 

Se punkt 5. 

 

7. Beslutningspunkt: Referat 
fra Møde med Dans-
Danmark om evt. 
indmeldelse. 
Omkostninger, mål, 
strategi, opbygning, m.m. 
Uafklarede spørgsmål. 
Punkt på dagsorden til 
Repræsentantskabsmødet: 
Evt. Nedlæggelse af 
DAASDC som forbund, 
klubber/foreninger 
indmeldes i Dans 
Danmark. 

 

Lotte gennemgik mødet 
med Dans Danmark den 
3. april 2022. 

Det besluttedes at 
DAASDC´s bestyrelse 
fortsætter med at 
undersøge et evt. 
kommende medlemskab 
af Dans Danmark og hvad 
det vil indebære for 
klubberne. Bestyrelsen vil 
herefter fremlægge dette 
på det kommende 
repræsentantskabsmøde. 

Alle 



Herefter vil bestyrelsen 
tage skridt til at DAASDC 
evt. overgår til Dans 
Danmark. 

Dans Danmark er et 
forbund af 
danseforeninger under 
DIF. I øjeblikket er der 4 
dansearter med, men 
tanken er, at rigtig mange 
dansearter skal med, så 
at dans som idræt bliver 
tydeligere. Der vil blive et 
fælles sekretariat og 
fælles registrering af 
danserne. Det er square 
dance klubberne, der 
melder sig ind i Dans 
Danmark og de bliver 
derefter repræsenteret i 
et aktivitetsudvalg. Det 
bliver lidt dyrere, men 
hvis klubberne benytter 
sig af tilbuddene i Dans 
Danmark, kan de tjene 
pengene ind igen.  

8. Debatpunkt: 
Idrætsfolkemøde i Aalborg 
afholdes igen i 2022. Hvad 
skal vi gøre anderledes? 
Lotte deltager i møde 8. 
feb. Vi har ønsket 
bestemte tidspunkter. 
Dans bliver i byen.  

Vi skal danse lørdag i ½ 
time x 3 oppe i byen.  

Datoen er lørdag den 25. 
juni.  

 



 Vi skal tænke ind, at 
publikum skal prøve det. 

Vi skal lave aftaler med 
callere. 

9. Beslutningspunkt: 
Indkaldelse til 
repræsentantskabsmøde 
ifb. Convention i Ishøj. 
 

Den foreslåede 
dagsorden blev 
gennemgået og rettet til. 

Vi skal arrangere mødetid 
og -sted for 
repræsentantskabsmødet 
i samarbejde med DC22-
arrangørerne. 

Vil revisor fortsætte i 
2022? 

 

 

 

Lotte kontakter 

 

Karen 
undersøger. 

10. Henvendelse fra DK4: er 
det interessant for square-
dansen?  

Umiddelbart tænker vi 
ikke det er. Men vi vil 
undersøge priser. 

Preben 
undersøger. 

11. Næste møde Fredag den 10. juni 
klokken 16 i Ishøj. (inden 
Convention) 

 

12. Evt. Svend-Erik fortalte om 
undervisning af unge 
mennesker i square 
dance via ungdomsklub i 
Ålborg. Det går ikke så 
godt. Der er kommet ny 
leder, som ikke er 
interesseret i 
samarbejde. 

 

 

 


