Repræsentantskabsmøde d. 15.03.09
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Forbundets beretning til godkendelse
4. Regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt
Der var fremmødt 21 stemmeberettigede ud af 53 klubber.
Jette bød velkommen til repræsentantskabsmødet.
Ad. 1 Som dirigent foreslås og vælges Benja Nielsen.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var rettidig indkaldt og dermed lovligt og
beslutningsdygtigt.
Ad. 2 Som referent foreslås og vælges Helene Hartung.
Som stemmetællere foreslås og vælges Poul Erik og Inger.
Ad. 3 Jette indledte forbundets beretning. De enkelte bestyrelsesmedlemmer aflagde beretning om
de områder de har haft med at gøre.
Den skriftlige beretning var udsendt og vedhæftes ligeledes.
Jette kom ind på de vanskelige forhold, bestyrelsen har haft i det forløbne år, idet 2
medlemmer har trukket sig. Convention 2008 var en god oplevelse og flot arrangeret af
Stoholm som er en lille klub. De ændrede ceremonier blev godt modtaget.
Claus fortalte om convention 2009, som er lidt anderledes, da det er en benefit dans for
børnecancerfonden. Alle detailplaner er på plads. Desværre kunne de ikke få
Rådhuspladsen. Vi får i stedet Axeltorv. De har kontaktet tv aftenshowet. De skal have
møde med børnecancerfonden om en kendt person enten Søs Fenger eller Ghita Nørby.
Hjemmesiden for Convention 2009 er opdateret og der er allerede begyndt at komme
tilmeldinger.
Convention 2010 er tildelt New Friends og de er godt i gang med forberedelserne.
Convention 2011 mangler der ansøger til.
Convention 2012 forespørgsel til - om der er kommet en henvendelse om afholdelse, men
det er endnu meget løst.
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Organsationsdiagram
Bestyrelsen har lavet et organisationsdiagram over, hvem der sidder med de forskellige
opgaver. Det opdateres efter hvert bestyrelsesmøde.
Analyseskema
Analyseskemaer er udsendt til alle klubber. Hans vil gerne at analyseskemaerne også kan
bruges af klubberne som arbejdsredskab. Der er ca. 3.000 dansere (codapligtige) i Danmark
heraf 1.900 squaredansere. På det nye skema er der spørgsmål omkring medlemsskab af
flere klubber. Hillerød har lavet et spørgeskema til medlemmerne som hjælp til at udfylde
spørgeskemaet. Analyseskemaet kan især bruges, når klubberne planlægger danse.
Spørgsmål om der er medlemmer i en klub, der danser på flere programmer. Hans er klar
over det og vil tage højde for det i næste skema.
Jette efterlyser input til indhold af velkomstbrev. Hun mener, det kan blive bedre.
Lotteri til convention 2009
Lotteri til convention 2009. Bestyrelsen havde først sagt ja til opgaven, men det er for stor
en opgave. Ide om klubberne vil give en gave. Skal der være lotteri? Conventiongruppen har
droppet lotteriet, da det bliver for stor en opgave for dem.
Medlemskab af DGI
DGI. Forbundet er i dialog med DGI om at blive optaget som forbund i DGI. På nuværende
kan det ikke lade sig gøre, da et forbund ikke kan optage et andet forbund. Der arbejdes
videre med det, så vi kan blive optaget inden convention. Det har især betydning i
forbindelse med forsikringer. Forslag om at prøve DIF (dansk idræts forbund) som har
samme forsikring som DGI. Jette undersøger det.
Samarbejdspartnere:
Samarbejdet med samarbejdspartnere. Det har været svært at finde dato for møde.
Samarbejdspartnere opfordres til at henvende sig.
Der er et godt samarbejde med klubberne. Der har ikke været den store kontakt til CSD og
Jette opfordrer til øget samarbejde.
Linedanserne:
Linedanse medlemmer er bedt om at komme med forslag til, hvad de gerne vil bruge
DAASDC til, men der har ikke været nogen respons fra Linedanserne til forbundet.
Arbejdsretningslinier for vore samarbejdspartnere:
Arbejdsretningslinier for web master, redaktør og koordinatorer. Der er lavet skriftlige
retningslinier, som skal underskrives af begge parter.
Internationalt samarbejde:
Internationalt samarbejde foregår på mail. DAASDC indstiller callere til europæisk
convention, men værtslandet bestemmer, hvem de vil benytte. For at kunne blive indstillet
skal man have været medlem af CSD i min 3 år, inden de kan indstilles.
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Hvidbogen/opstartsmappe til Conventionværter:
Hvidbogen står lidt i stampe. Der er kommet input fra Hillerød og Stoholm, men det skal
først analyseres. Der skal en opdatering til især efter årets convention. Der efterlyses en
opstarts mappe til convention. Bør være en del af Hvidbogen.
PR:
PR. gruppen region Øst har nedsat et udvalg. Formål at udbrede kendskab og interesse for
squaredansen. De samler materialer ind for at få en videnbase, som skal være tilgængelig for
alle klubber. De vil finde ud af, hvilke organisationer og firmaer, man kan præsentere
squaredansen for. De prøver nu at starte arrangementer op, hvor man inviterer folk til at se
og prøve, hvad det er. Starter op sidst på sommeren og begyndelsen af efteråret. Vil ansøge
DAASDC om økonomisk støtte til eksempelvis annoncer. Poul Erik fortalte og fremviste
streamere og forslag til plakater. Ansøger om støtte til trykning af plakater i
størrelsesordenen ca. 6.000 kr. fra DAASDC. DAASDC tager det op på det førstkommende
bestyrelsesmøde. De bedes fremsende ansøgning til Jette.
Det forventes også, at klubberne eventuelt kan starte hold af kortere varighed og på andre
tidspunkter. Klubberne/Callerne skal også geares til samarbejde til at starte nye hold op.
Håndbogen skal opdateres og det vil den blive hurtigst muligt.
DAASDC har nu fået de sidste ting fra Erik. . – efterfølgende er det konstateret, ikke alle
effekter er afleveret, bl.a. mangler vor bærbare computer stadig
Highlights
Highlights har været billigt at fremstille i det forløbne år. Der har højst været trykt 400 blade
af et blad. Set har kun kostet 1/3 af tidligere.
Bladet har været diskuteret i flere klubber. Mange medlemmer savner det trykte blad.
Forslag om at der automatisk fremsendes 25 % af klubbernes medlemstal. Mulighed for at få
tilsendt flere mod betaling af kostpris (10 kr. uden forsendelse). Bedre format ved
udskrivning fra nettet. Claus snakker med implicerede om en bedre løsning.
Hjemmesiden
Hjemmesiden trænger til fornyelse. En underviser i edb har tilbudt at se på og lave en ny
hjemmeside som projekt for en klasse. Pris 2000 kr. De unge mennesker vil også gerne
opdatere den. Lars skulle så opdatere arrangementslisten.
Lars har sendt et brev med Michael, hvor han frasiger sig erhvervet som web master pr.
20.03.09.
Det er en god ide at lade skolen opbygge hjemmesiden og bestyrelsen skal så stå for
opdateringen.
Jette tager kontakt.
Koda:
Der har været en del spørgsmål om koda kontrakten. Jette har lavet et sammendrag om, hvad
aftalen dækker. Dette gives klubberne med hjem.
Afslutning
Jette sluttede af med ønske om mere samarbejde til squaredansens fremme.
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Spørgsmål/disk:
Spørgsmål til convention om danseprogrammet. Kan det revurderes, så basic dansere også
kan komme med. Der er en aftale fra repræsentantskabet 2004, hvor programmerne blev
diskuteret. Det blev vedtaget fuld M – C1. På det tidspunkt havde callerlab taget basic væk
og klubberne kunne ikke nå at udlære fuld mainstream på 1 sæson. Claus vil spørge
udvalget om det kan revurderes. Der er også ønsker om C2. Claus tager det med. Claus
mener, det skal med som et punkt på næste repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet
opfordres til at tage det op.
Diskusion om niveauerne og afstemning om følgende.
Repræsentantskabet henstiller til bestyrelsen at ændre § i 2004 aftalen til følgende:
Danish Conventions danseprogram bør afspejle de programmer, som medlemmerne i
DAASDC’s medlemsklubber danser.
For forslaget: 20
Mod forslaget: 1
Formanden protesterede mod henstillingen.
Repræsentantskabet henstilles til at markedsføre bestyrelseskurser bedre, så folk var klar
over at de fandtes.
Forslag om at bestyrelsen udsender et brev til klubbestyrelser med info efter klubbernes
generalforsamlinger.
For beretningen stemte: 21
Mod beretningen stemte: 0
Beretningen godkendes hermed enstemmigt
Ad. 4 Hugo fremlagde regnskabet, som var udsendt før repræsentantskabet.
Flot regnskab.
DAASDC vil gerne have ønsker fra klubberne om, hvad overskuddet skal bruges til.
For regnskabet stemte: 21
Mod regnskabet stemte: 0
Hermed godkendes regnskabet enstemmigt.
Ad. 5 Der var ikke modtaget forslag til behandling.
Ad. 6 Hugo fremlagde budgettet.
Kontingent og medlemsafgift foreslås uændrede.
For budget, kontingent og medlemsafgift stemte: 21
Mod budget, kontingent og medlemsafgift stemte: 0
Ad. 7 Hugo Jørgensen modtager ikke genvalg
Forslag til kasserer: Der var ingen kandidater til kassererposten. Hugo fortsætter 1 år mere,
til næste repræsentantskabsmøde i 2010, her udtræder han af bestyrelsen.
For: 21
Mod: 0
Hugo er hermed valgt enstemmigt for 2 år.
Ad. 8 På valg:
Jørgen Nielsen – modtager ikke genvalg
Sonja Svensson – modtager ikke genvalg
Forslag til bestyrelsesmedlemmer:
Bjarne Trampedach fra Sydjysk
Kristen Foged fra Svendborg
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Da der ikke var andre kandidater, blev de valgt ved håndsoprækning med
20 stemmer for
0 mod
1 stemte blankt.
Ad. 9 På valg:
1. suppleant Birthe Simonsen – modtager genvalg
2. suppleant Hans Pitters – modtager genvalg
Der var ikke andre forslag og begge blev enstemmigt valgt.
Ad. 10 På valg:
Eigil Hangaard – modtager ikke genvalg
Forslag til revisor: Lene Skårup fra North West
Der var ikke andre kandidater og hun blev valgt enstemmigt.
Ad. 11 På valg:
Benja Nielsen – modtager genvalg
Der var ikke andre kandidater og han blev valgt enstemmigt.
Ad. 12 Under eventuelt kan intet vedtages.
Poul Erik viste streamers til bagruden og fortalte, at de er lovlige at køre med i bagruden, da
de er gennemsigtige. Han opfordrede klubberne til at tage med til klubber i nærområdet, hvis
de ikke er til repræsentantskabsmødet.
Spørgsmål om man må begynde at bruge de plakater, han har udleveret. De skal lige have
100 % klarhed om ophavsrettigheder. Alle klubber får besked, når de er klar. Forhåbentlig
inden for de næste 14 dage.
Benja takkede repræsentantskabet for rimelig god ro og orden og erklærede
repræsentantskabet for afsluttet.
Jette takkede følgende:
Benja for at holde styr på os.
Helene for referater.
Jørgen for hans indsats i bestyrelsen.
Sonja for hendes indsats i bestyrelsen.
Eigil for hans indsats som revisor.
Michael for hans indsats som koordinator i nord.
Hans for hans indsats i bestyrelsen.
Ruth og køkkenpigerne for hjælpen ved repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.
De fremmødte for ideer og gode input.

___________________________________
Dirigent: Benja Nielsen

___________________________________
Referent: Helene Hartung
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