33. årgang - nr. 2 - November 2021

1

Forbundsbladet
Square Dance Highlights
udgives af DAASDC / Danish Association of American Square Dance Clubs
(Square Dance Danmark).
Forbundet er stiftet den 16. september 1989.
Bladet udkommer to gange årligt som pdf-udgave på hjemmesiden.

Ansvarshavende:
Lotte Vangsgaard

Indhold

Formand for DAASDC
E-mail:
president@squaredancedanmark.dk
Redaktør:
Mads Nielsen
E-mail:
highlights@squaredancedanmark.dk

Indholdsfortegnelse

02

Formanden har ordet

03

Annoncepriser

05

Tak og velkommen

06

Manglende kommunikation

07

Årsberetning

08

Nye vedtægter

10

Nye dansere

15

Callers’ Corner

18

Danish Convention 2022

19

Næste nummer af Highlights
Udkommer ca. den 1. marts 2022
Deadline for indlæg den 20. februar
2

Formanden har ordet
Godt i gang igen….
På vej ud af pandemien er man lidt spændt på hvad der sker og er sket i foreningsregi. Man kan konstatere at mange forskelligartede foreninger har mistet medlemmer under pandemien, mange medlemmer har fundet andre interesser og nogle har
fundet ud af, at man helt kan undvære det sociale liv i foreninger. Det er, hvad man
generelt kan læse hos de forskellige forbund i DIF og hos DGI. DGI har på det seneste lavet nogle seminarer om, hvordan man får medlemmer tilbage og hvordan
man igen tager kampen op med at tiltrække nye medlemmer. Set fra den vinkel står
squaredanse ikke alene. Men alligevel er det lidt trist at være vidne til, at flere klubber fravælger forsøg på at tiltrække nye dansere. Gnisten har sikkert, som så meget andet, været sat på standby de sidste par år.
Indenfor vores aktivitet er der også sket det, at vi har mistet medlemmer i klubberne
og endda at klubber giver op og lukker. Vi har sagt farvel til flere og desværre bliver
de nok ikke de sidste. Vi har også sagt farvel til callere /undervisere, som har været
og er en vigtig del af klubberne. Mange tanker flyver gennem hovedet: Hvad kan vi
gøre og hvad kan klubberne gøre og hvordan takler vi en klub uden caller. Måske
skal man tænke sig tilbage til tiden, hvor der var nogle gode dansere, som sprang til
at undervise callene efter tape med dans på. Det kunne lade sig gøre dengang, så
hvorfor ikke nu? De callere der stadig er aktive kan ikke dække alt undervisningen
helt. Desværre ser vi ofte, at når en caller stopper, lukker holdet eller hele klubben.
Flere klubber bruger i dag det vi kalder ”bånddans”, som dog ikke mere er dans efter bånd, men derimod dans ved hjælp af pc. Det fungerer udmærket og man kan
måske undgå at skulle lukke holdet/ klubben. En helt anden ting er, at man som
klub, må sørge for at tilbyde caller/undervisnings kursus til dansere som har lyst og
overskud til at sætte sig ind i callene og på den måde få ny undervisere. Callers’
Society Denmark, CSD, vores danske callerforening laver kurser for callere/
undervisere til rimelig pris, og alle klubber har mulighed for at søge tilskud gennem
folkeoplysningen i egen kommune. Hvorfor ikke benytte sig af det? Jeg ved godt, at
der ikke kommer en fuldt ”uddannet” caller ud af et enkelt weekendkursus. Så let er
det ikke at gribe mikrofonen. Der skal meget mere til. Men hvorfor ikke forsøge at
sætte i gang, så skal det nok komme ved træning. Klubberne skal bakke op om underviseren/calleren ligesom de skal bakke op om klubberne og danserne.
Som nævnt på repræsentantskabsmødet d. 2. oktober går
Squaredansen sammen med mange andre aktiviteter en
svær tid i møde. Med mangel på undervisere og mangel
på nye dansere kan vi desværre konstatere at antallet af
klubber og dansere vil blive færre. DAASDC mangler ideer
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eller input til, hvordan vi kommer ud af suppedasen. Bestyrelsen vil meget gerne
have input til, hvad vi skal arbejde med. Er der nogle dansere/klubber som har gode ideer, så lad os finde sammen og se hvad der kan lade sig gøre.
Der er med få undtagelser ikke tilgang til klubber. Hedens Squaredansere formår
dog at tiltrække nye dansere. De gør et kæmpe arbejde, er superaktive og deltager
i alt hvad der gør squaredansen synlig i nærområdet. På repræsentantskabsmødet
tilbød formanden og kassereren for Hedens atter at komme ud og fortælle om,
hvordan de gør det muligt at starte nybegynder hold op hvert år. De formår at skabe interesse og synlighed, de kigger udad og nøjes ikke med indad. De tilbyder sig
til, så snart chancen byder sig.
Der er mange klubber der danser/øver i lukkede lokaler. Her er der aldrig en eneste
udefra, der har mulighed for at se hvad der foregår i rummet. Har klubben mulighed
for at rykke ud i Aulaen, foyeren, kantinen, eller andre gennemsigtige steder, vil vi
blive mere synlige for dem, der passerer. En måde at vise sig frem på.
Vi havde en sjov oplevelse i The Diamond for kort tid siden, hvor jeg danser C2 fast
hver mandag, som er det eneste hold vi har i klubben. Til gængæld danser vi fra kl.
19 til 21.15. Vi danser i underetagen på en skole, men med store vinduer ud til
grønt areal. Vi kunne godt se nogle unge løbe rundt derude, og pludselig gik døren
op, og der stod en flok 13 – 15-årige med et stort smil: ” Må vi være med?” fniste
de. Hurtigt skulle vi sadle om. Vi har ingen caller, ingen ”moderne” musik, kun C2
dans efter pc.
Men vi inviterede dem indenfor, fandt noget musik på mobilen,,,,, satte de unge op i
en square, og pludselig var der smil og grin og squaredans med dem. Mandagen
efter kom de igen…. med endnu flere. Vi fik en snak med dem, og fandt ud af at de
går i ungdomsklub i området. Vi får dem ikke til at kommer hver uge, men måske
kan vi få lov at komme i deres ungdomsklub og lære dem lidt Squaredance. De
syntes faktisk det var lidt sjovt og havde respekt for os, der kunne være deres bedsteforældre. Men det er os der skal komme til dem og ikke omvendt. Kig efter Ungdomsklubber i jeres nærområde, tag kontakt til lederen. Måske er det her, vi skal
sætte vore kræfter ind. Måske de finder interesse for squaredance. Det er os der
bløder, så det er os der skal komme ud!
Hedens Squaredansere arrangerede deres traditionsdans ”Dans på Heden” den 2.
og 3. oktober. Vi kan vel roligt kalde den, den første store
festivaldans efter pandemien. Hvor var det fantastisk igen
at møde 150 squaredanceklædte dansere samlet til en
fest! Tak til Hedens for en forrygende dans og stor tak til
alle dansere der var på gulvet. Jeg mødte mange ”gamle”
venner og en masse nye, jeg ikke kendte. Hvor var det dog
en fornøjelse at se så mange fra nær og fjern tage turen til
Ikast. Det var lige, hvad vi trængte til. En dans vi kan leve
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højt på længe.
Ocean og Sydkystens Squaredansere er godt i gang igen med at forberede Danish
Convention 2022 i Ishøj, som er en udsættelse fra 2021. Det bliver med callere fra
både ind og udland. Klubberne her gør det bedste for at vi alle kan få en oplevelse
og et sammenhold omkring vores aktivitet. Jeg ser frem imod at alle DAASDC klubber bakker op om vores convention og deltager med de fleste dansere Gør som i
gamle dage: Lav en fælles tur for hele klubben. Desuden har jeg en bøn til callerne.
Tag med sammen med jeres dansere, dans med dem. Jeg vil så gerne se flere callere ude på dansegulvet. Jeg husker med glæde tilbage på, hvordan vi i gamle dage lejede os ind på vandrerhjem, bookede feriehytter, boede på samme campingpladser med det formål at deltage samlet på Convention. Det er nogle af de rigtige
gode minder, jeg har med i bagagen. Dengang var det et fællesskab og socialt
samvær, der betød noget.
Det samme vil kunne gøre sig gældende, når turen går til Europæisk Convention i
Wien. Hvem vil ikke gerne opleve Wien i Juli? Jeg vil! Vi er en gruppe, som har arrangeret 1 uge dernede, booket et hus/ lejlighed, og har mulighed for at se og opleve Wien og slutte ugen af med Convention. Det må da blive en fest. Allerede nu
kigges der efter sightseeing, oplevelser, koncerter m.m. så vi slår 2 fluer med et
smæk. Storbyferie og Europæisk Convention 2022. Arrangørerne i Wien har sørget
for guidede ture.
Se mere på: https://www.european-convention2022.eu/
Lad os bare kigge lidt ud i fremtiden. Vi er så heldige, at Danish Convention 2023
er på plads. Der skal vi igen til Sæby, som har fantastiske rammer for afholdelse af
convention. Nordjysk Convention gruppen er gået i gang med at kontakte callere,
indhente diverse priser, lave aftaler med Sæby Fritidscenter osv. Optimismen er også høj når det gælder Convention 2024. Her har Hedens Squaredansere igen budt
sig til med afholdelse af Europæisk Convention. De har prøvet det før, og de gør
det igen.
I næste weekend skifter vi til dansk normaltid, hvor vi skal sætte urene tilbage. Det
betyder også at vi går ind i den mørke tid med alt hvad det bringer. Man kan glædes over de fantastiske efterårsfarver der er i naturen lige nu og se de smukkeste
solnedgange. I stedet for at kigge ned, kigge tilbage, blive trist skal vi kigge fremad,
ud og op. Vi må da også glædes og selvfølgelig håbe på, forholdene forbliver sådan at vi kan samles til squaredans. Jeg vil da gerne stadig opfordre til, at alle holder en god håndhygiejne, spritter af og bliver hjemme ved det mindste tegn på sygdom, snue og forkølelse. Vi skal stadig passe på hinanden. Til sidst håber jeg at
danseglæden og fællesskabet er intakt og vi mødes til en ”swingom” et sted.
God squaredanse, godt efterår, God jul og Godt Nytår.

Lotte Vangsgaard
.
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Tak, siger DAASDC.
På nyligt afholdt repræsentantskabsmøde afgik Henning Thomsen, formand i Sydjysk, som kasserer. Han har troligt siddet godt på forbundets pengekasse, samt
været et stort aktiv for forbundet. Jeg har haft den glæde, at Henning altid har været en solid støtte i bestyrelsen og fantastisk at arbejde sammen med. Tak til Henning for de mange år som kasserer. Ny kasserer blev Svend-Erik Hansen, Hedens
Squaredansere, som har siddet i bestyrelsen som næstformand. Tak fordi du griber
posten som kasserer.
Ny indtrådt i bestyrelsen er Birgitte Knak-Nielsen, Hillerød, som tidligere har været
suppleant. Tak for det, Birgitte. Det betyder så også at der skulle vælges ny suppleant. Jens Ole Jensen, Big River meldte sig. Velkommen Jens Ole, vi ser frem til
samarbejdet. I DAASDC forholder det sig sådan, at suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsen, dog uden stemmeret. Vi stemmer faktisk
aldrig…
Jeg vil også på vegne af DAASDC takke Mads Nielsen, Poul Erik Sørensen og Jan
Hansen som kører vores website, SquareDanceDanmark.dk, finder på nye features, og opdaterer danse/aktivitetslisterne. En tak skal også sendes til de to koordinatorer, for øst: Finn Sørensen, Trade By og for vest: Birger Rind, Silkeborg.
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Manglende kommunikation
Det var Arne Pedersens fra Penquins budskab på repræsentantskabsmødet, der blev afholdt i Ikast den 2. oktober 2021.
Han havde arrangeret dans på højt C niveau i Hinnerup, samme dag som Hedens holdt deres traditionsdans , som er en
dans i kategori A, og derfor har fortrinsret for andre danse inden
for en radius på 155 km. Det siger koordineringsaftalen i vest.
Arne lod os forstå, at man skulle bruge mange kræfter og energi for at lære at danse på de høje C niveauer, så der var ikke overskud til at danse på lavere niveauer,
og derfor kunne han godt arrangere C dans i Hinnerup samme dag som Hedens
holdt sin dans i Ikast Tænkte han slet ikke på, at det kunne være, at nogle af Pinquins medlemmer måske havde haft lyst til også at deltage i Hedens dans.
Efter at have oplæst sit indlæg forlod Arne mødet. Hans ønske om bedre kommunikation var åbenbart kun envejskommunikation. Han var slet ikke interesseret i en
dialog om problemstillingen. Vi var flere der sad tilbage med spørgsmål, vi gerne
ville stille, men det blev der ikke mulighed for.
Vi skal værne om squaredansen ved at overholde de fælles spilleregler. Det gør vi
blandt andet ved at deltage i repræsentantskabsmødet og komme til koordinationsmøder, hvor vi koordinerer danse, så vi ikke spænder ben for hinanden. Det er vigtigt, at så mange som muligt får lejlighed til at deltage, i de danse der bliver arrangeret. Vi er så få klubber og dansere tilbage, så det er vigtigt, at vi støtter hinanden
og bakker op om de danse, de forskellige klubber arrangerer.
Jeg har ikke tidligere set Arne deltage i repræsentantskabsmødet, og jeg har heller ikke mødt ham til vores koordineringsmøder. Med sit indlæg signalerer Arne om
vores fælles regelsæt: ”Regler er til for andre, men jeg kan køre sololøb.” Den indstilling skader squaredans, som i høj grad bygger på fællesskab og samarbejde.
Hvis man har tunnelsyn, er det nok svært at få ”øje på”.

Karen Sørensen
Join Hands, Horsens.
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Repræsentantskabsmøde 2021
Bestyrelsens beretning ved repræsentantskabsmødet 2021
Bestyrelsen har i perioden fra repræsentantskabsmødet oktober 2020 til nu, oktober 2021 afholdt 4 onlinemøder, foruden kontakt på mobil og mails.
DAASDC ́s formål er:

At fremme og udbrede interessen for Modern Western Square Dance.
At varetage klubbernes interesser overfor danske myndigheder samt internationale forbund og organisationer, der styrer udviklingen af Modern
Western Square Dance.
At binde de danske klubber sammen og udstikke retningslinjer for disse, så der bliver en fælles holdning i klubberne omkring undervisning
og stævner.
At være koordinator for de tilknyttede klubber og bistå med undervisningsmateriale.
At se til at dette er i overensstemmelse med de internationale vedtagelser.
At holde en nær kontakt til såvel danske som internationale callerorganisationer.
Hele tiden være ajour med hvad der vedtages nationalt og internationalt.
Desværre har vi under pandemien ikke kunnet leve op til vores formål, men vi har
gjort vores bedste.
Bestyrelsen har brugt tiden siden sidste repræsentantskabsmøde på at forholde sig
til COVID-19 og de retningslinjer, myndighederne til enhver tid fremlagde. De oplysninger, vi kunne fremskaffe og modtog, blev så snart det var muligt, sendt ud til
klubberne, lagt på Squaredancedanmark.dk samt på vores Facebook gruppe. Alle
har haft mulighed for at holde sig opdateret. Samtidig opfordrede vi klubberne til at
søge kompensation gennem de forskellige ordninger, som var tilgængelige. Flere
klubber benyttede sig af det; bl.a. til Callerlønninger og tabt fortjeneste i forbindelse
med aflyste arrangementer.
Vi bad klubberne om at komme med input til vores webside, og fortælle om hvad de
gjorde under COVID19 pandemien, for stadig at holde kontakt til og med medlemmerne. Vi fik svar fra 21 klubber, so<m blev lagt på SquareDanceDanmark.dk under COVID19 knappen. Det gav ideer klubberne imellem
Vi fik også her oprettet et forum, hvor man kunne læse hvilke retningslinjer og dokumenter der kom fra myndighederne samt hvilke restriktioner, vi skulle tage hensyn
til.
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DAASDC har været i kontakt med de andre Europæiske forbund, for om muligt at
lære af hinanden under pandemien. Vi må nok sige, at vi i Danmark har været heldige. Vi har været på forkant, og er nok dem som kom/kommer hurtigst i gang igen.
I begyndelsen af året fik vores kasserer besked fra Handelsbanken om at gebyrer
på vores DAASDC konto, i fremtiden ville stige fra ca.1500 kr. til ca. 6000 kr. om
året. Bestyrelsen blev enige om at undersøge muligheder i anden bank/sparekasse
efter en billigere løsning. Valget faldt på Middelfart Sparekasse, hvor gebyrer er
mere rimelige i forhold til indestående.
Bestyrelsen har brugt en del tid på at gennemgå vedtægterne for DAASDC. De nuværende er delvist forældede og trænger til en opdatering. Vi har udsendt forslag til
vedtægtsændringer sammen med indkaldelsen og beretningen. Grunden til vi ønsker vedtægterne revideret, er hovedsageligt, at undervisningsmaterialet ikke mere
udkommer i papirform. Definitioner, inklusiv diverse tillæg, ligger tilgængelig på Callerlabs webside, og der er linket fra SquareDanceDanmark.dk. Det må være Callernes opgave at holde sig opdateret her. Klubber og dansere kan ligeledes bruge link
fra vores webside, og kan til enhver tid downloade og printe definitioner og andet
materiale.
En del fokus har gennem foråret været rettet på Idrætsmødet og Dansefestival i
Aalborg, som blev udskudt flere gange. DAASDC har deltaget i flere onlinemøder.
Dansefestivalen gennemføres sidste weekend i august. Squaredancedanmark deltager lørdag d. 28. august med opvisninger og flashmob. Vi ser det som PR. for vores aktivitet, og håber på at klubber og dansere bakker op.
Vi endte med at blive 4 squares + ekstra dansere, som deltog. Tak til jer. Tak til Søren Lindergaard og Carsten Nielsen som callede for os. Alle har kunnet holde sig
opdateret via link til Idrætsmødet fra vores hjemmeside og FaceBook side.
Fremadrettet går vi en svær tid i møde.
Vi har mistet callere/undervisere. Nogle er borte for altid og andre er desværre
stoppet med Squaredance. Det betyder at der mangles callere i flere klubber.
DAASDC vil prøve om vi i samarbejde med Callerforeningen CSD kan løse denne
opgave, ved at finde dansere som kunne have lyst til at tage den udfordring op.
DAASDC vil opfordre klubber til at medvirke positivt og inspirere eventuelle calleremner.
Vi vil sikkert også se, at flere dansere er gået bort eller er stoppet med at danse, og
det vil være en udfordring at tiltrække nye og yngre medlemmer. De løsninger der
eventuelt findes, kræver et hårdt arbejde i de enkelte klubber og områder. Det er vi
i bestyrelsen helt bevidste om. I forbindelse med Idrætsmødet i Aalborg, stod det
helt klart hvor mange tilbud, der findes til de yngre generationer. Som Squaredansens ”regler” er udstukket og har været gennem mange år, tiltrækkes ikke nye yngre medlemmer. Vi trænger i den grad til fornyelse. Unge og yngre mennesker vil
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”shoppe rundt” i forskellige aktiviteter, og vil ikke være afhængige af bestemte dage
og tidspunkter. Og alligevel findes der unge og yngre dansere. De vil noget andet.
De vil gerne danse, men til nyt musik, de vil konkurrere, de vil danse hiphop, street,
funk, tiktok og hvad det nu hedder…..
Danish Convention 2020 måtte desværre aflyses og convention 2021 blev udskudt
til 2022. Ocean City og Sydkystens Square Dancers er stadig værter for convention, hvilket vi er glade for. Selvfølgelig har DAASDC sagt ja til at det bliver i mindre
format end tidligere. Bestyrelsen opfordrer alle til at bakke op om Danish Convention 2022 i Ishøj og deltage, så vores årlige landsstævne stadig vil blive et højdepunkt. DAASDC ser frem til at klubber står klar til at arrangere Conventions i både
2023 og 2024.
Bestyrelsen opfordrer alle klubber til at bakke op om arbejdet, deltage på repræsentantskabsmødet og de forestående koordineringsmøder.
P.b.v.
Lotte Vangsgaard, DAASDC

Opdaterede vedtægter
§ 1 Forbundets navn:
Danish Association of American Square Dance Clubs (DAASDC).
Binavn: SquareDanceDanmark
Forbundet er stiftet den 16. september 1989.
§2 Formål
DAASDC´s formål er:
•
•

•

•
•

At fremme og udbrede interessen for Modern Western Square
Dance.
At varetage klubbernes interesser overfor danske myndigheder
samt internationale forbund og organisationer, der styrer udviklingen af Modern Western Square Dance.
At binde de danske klubber sammen og udstikke retningslinier
for disse, så der bliver en fælles holdning i klubberne omkring
undervisning og stævner.
At vedligeholde og opdatere ”SquareDanceDanmark.dk” og andre relevante sociale medier
At holde kontakt til andre Europæiske Forbund samt til Callers’
Society Denmark, CSD.
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•

•

At sikre klubbernes lovlige brug af musik ifht. KODA.
At sikre sig i samarbejde med CSD, at undervisningen er i overensstemmelse med de internationale vedtagelser.

§ 3. Medlemskab
DAASDC optager:
•

•

Klubber og andre foreninger som på lovlig og demokratisk vis har
valgt bestyrelse og som har Modern Western Square Dance som
aktivitet.
Der betales et årligt kontingent og en halvårlig medlemsafgift til
DAASDC.

§ 4 Repræsentantskabsmødet:
Repræsentantskabsmødet er forbundets højeste myndighed.
Repræsentantskabsmødet afholdes normalt i forbindelse med Danish
Convention. Afholdes der ingen convention samme år, skal DAASDC’s
bestyrelse indkalde til repræsentantskabsmøde til afholdelse senest i juni måned.
Såfremt repræsentantskabsmødet ikke kan afholdes fysisk som følge af
myndighedspåbud/-anbefalinger eller force majeure, kan bestyrelsen beslutte, at mødet afholdes helt eller delvist digitalt.
Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal være klubberne i hænde
senest 4 uger før mødets afholdelse.
Indkaldelsen skal indeholde:
1.
2.
3.
4.

Dagsorden
Forbundets beretning
Regnskab
Budget

Repræsentantskabsmødets dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Forbundets beretning til godkendelse
Regnskab til godkendelse
Indkomne forslag*
Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse
7. Behandling af ansøgninger om Convention**
8. Valg af formand/kasserer
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter
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11. Valg af intern revisor
12. Valg af intern revisorsuppleant
13. Eventuelt.
* Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være
formanden i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Indkomne forslag udsendes umiddelbart efter tidsfristens udløb.
** Ansøgning om afholdelse af convention kan indgives, behandles og
tildeles på et repræsentantskabsmøde i op til 4 år efter indeværende år.
Hvis flere klubber har søgt om convention samme år, indstiller forbundet
en rækkefølge, og repræsentantskabsmødet træffer den endelige udvælgelse. Er der ansøgere til convention, hvor der er 2 år eller derunder til
afholdelse af denne, bemyndiges bestyrelsen til at tildele convention til
en ansøger.
Hver klub har én stemme uanset medlemsantal. Stemmeretten bortfalder
hvis klubben er i restance til forbundet.
Der kan kun afgives stemme ved fremmøde. Hver fremmødte kan kun
afgive stemme for én klub.
Ethvert spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændring 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Ved stemmelighed til et forslag afvises forslaget.
Valg til bestyrelsen skal være skriftlig hvis mere end 1 kandidat foreslås.
Der føres protokol over repræsentantskabsmødet.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis et flertal af
bestyrelsen eller ¼ af medlemsklubberne ønsker det.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med 4 ugers varsel
og afholdes senest 6 uger efter, det er begæret med følgende.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Det/de begærede forslag
Afstemning
Eventuelt

§ 5 Bestyrelsen.
DAASDC ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på repræsentantskabs-mødet for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbar
er medlemmer af klubber der er medlem af DAASDC. Er en kandidat ikke tilstede på repræsentantskabsmødet, skal denne inden valget give
skriftligt tilsagn.
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Skulle et klubmedlem blive klubløs i valgperioden, skal vedkommende
inden for 1 måned meldes ind i en anden klub som er medlem af
DAASDC.
Opfyldes dette ikke, udtræder medlemmet af DAASDC’s bestyrelse.
Formand og kasserer vælges direkte på repræsentantskabsmødet. Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv.
Hvis formand eller kasserer går i utide, konstituerer bestyrelsen sig med
en ny indtil næste repræsentantskabsmøde.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Der vælges 2 interne revisorer for 2 år ad gangen, 1 i lige år og 1 i ulige
år.
Der vælges 2 suppleanter og 1 intern revisorsuppleant for 1 år ad gan
gen.
Ingen klub kan have mere end 2 medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen fører protokol over alle møder.
Referat sendes til klubberne senest 3 uger efter bestyrelsesmøde.
Vedtagelser i bestyrelsen kræver at mindst 3 stemmer for på det bestyrelsesmøde, hvor punktet har været på dagsordenen.
Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.
Bestyrelsen udarbejder regler for afholdelse af convention.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at varetage specielle opgaver.
Der skal altid være 1 bestyrelsesmedlem/suppleant som medlem af udvalget.
§ 6 Tegning og forpligtigelser.
DAASDC tegnes udadtil af formand eller kasserer og mindst yderligere 1
bestyrelsesmedlem i forening
Medlemsklubberne og enkeltpersoner hæfter ikke for forpligtigelser indgået på forbundets vegne.

Udover de på repræsentantskabsmødet vedtagne kontingenter og medlemsafgifter har forbundet intet økonomisk krav overfor medlemmerne.
§ 7 Udmeldelse og Eksklusion.
En klub kan til enhver tid melde sig ud af forbundet.
Der ydes ingen refusion af kontingenter og medlemsafgifter.
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Kontingent betales senest 1. marts og medlemsafgift betales senest 1.
marts og 1. november.
Medlemskab ophører, hvis kontingent eller medlemsafgift ikke er betalt
senest 8 dage efter den 2. skriftlige påmindelse om indbetaling, med
mindre der er indgået en skriftlig aftale med DAASDC.
Medlemsklubber kan ekskluderes på repræsentantskabsmødet efter indstilling fra bestyrelsen, såfremt de ikke overholder de retningslinier, der
lovligt er udstedt af DAASDC eller de modarbejder square dancen.
§ 8 Opløsning.
DAASDC kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på
hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers mellemrum stemmer herfor.
Af begge indkaldelser skal det klart fremgå, at opløsningen vil blive behandlet.skal overskuddet gå til velgørende formål.
§ 9 I kraftrædelsesbestemmelsen:
Ved opløsning af forbundet, Disse vedtægter, vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 2. oktober 2021 afløser vedtægter af 20. marts 2016 og
træder i kraft ved vedtagelsen.
Således vedtaget d. 2. oktober 2021.
Formand:___________________ Referent: ___________________

Annoncepriser
(Reproklart materiale)
Medlemmer

Andre

Helside

600/900kr.

900/1350 kr.

Halvside

350/525 kr.

500/750 kr.

Kvartside

200/300 kr.

300/450 kr.

Priser gælder for hhv. 1 og 2 indrykninger
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Hedens Squaredansere
Tiltag for at hverve nye medlemmer.

For os er det naturligt at gøre os så synlige som muligt, og sprede
den glæde som vi selv oplever ved at danse. Vi vil gerne have nye
dansere med, og flere danse-kammerater, så derfor kigger vi på en
hver mulighed i lokalområdet for at komme ud og danse og dele
flyers ud til publikum.
Vi ved, at der ikke altid er bonus her og nu med det samme med nye medlemmer,
men jo flere gange vi kommer ud og spreder glæde i gader og stræder til arrangementer, jo mere er vi i bevidstheden på folk, som så nemmere får startet. Det er vores erfaring.
Sæsonen 2021/22 startede med opvisninger i Ålborg til
Idrætsmødet midt i august sammen med dansere fra andre
klubber. Her delte vi ikke flyers ud, da det ikke var relevant
for os med 125 km fra Ikast. Men nøj hvor var det ærgerligt, at det var så langt væk, for her var MANGE publikummer til de 3-4 opvisninger vi lavede.
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Big River Squaredance Club i Holstebro, spurgte om vi kunne hjælpe dem med at
lave et par opvisninger i slutningen af august. Selvfølgelig kunne vi det. Vi startede
med opvisning på gågaden i Holstebro, hvor der blev delt reklamer ud af Big River.
Derefter havde de fået en aftale i hus med Aulum Dyrskue. Her blev delt reklamer ud fra både Big River og Hedens Squaredansere, da Aulum ligger midt i mellem Holstebro og Ikast, og til sådan et dyrskue (som i år var det
eneste på egnen) kommer folk fra et stort område. Da vi
var færdige tog havetraktor-holdet over. De lavede opvisning i squaredance på deres små maskiner…
I starten af september lavede vi opvisning til Fredagsmarked i Strøgcentret i Ikast (open by night). Dagen efter var vi igen i Strøgcentret for at lave opvisninger til
foreningsmarked. Det blev til 5 opvisninger på 2 dage,
hvor vi kom i kontakt med mange forskellige folk, og vi
fik delt en masse reklamer ud for Hedens Squaredansere.

På Facebook så et medlem fra klubben, et opslag fra en der søgte nogen, der havde lyst til at lave lidt underholdning ved en housewarming midt i september. Belønningen var helstegt vildsvin og kanin og drikkevarer ad libitum. (samt et beløb til at
dække udgiften til calleren).
Det var da lige en mulighed for os. Vupti, så havde
vi endnu en opvisning. Denne gang med både opvisning og dans med værtinden og gæsterne. Vi
fik skabt en fest for dem, og også her fik vi delt reklamer ud. Det viste sig at der var nogle stykker,
fra Sjælland, som syntes det var meget sjovt. De
spurgte om, hvor der var klubber som tog imod
nye. De fik DAASDC´s reklame med hjem, hvor de
så kan finde hjemmesiden og dermed klubber i
nærheden af hvor de bor.
I forbindelse med Patrick Carkirlis kamp mod ensomhed, hvor han gik Danmark
rundt med konceptet, at der skulle være nogle at følges med, ellers stod han stille.
Patrick kontaktede de kommuner han gik igennem.
Ikast-Brande og frivilligcentret fandt på at flytte fokus fra ENSOMHED til en hel uge
med fokus på FÆLLESSKAB. De indbød foreninger og relevante instanser til et
møde, så vi kunne byde ind med aktiviteter. Der var vi selvfølgelig også med. De
ville lave et event, når Patrick ankom til Brande midt i den uge. De ville gerne have, at vi skulle vi lave et par opvisninger, og dermed være med til at skabe lidt liv på
torvet i Brande.
16

Vi var ret heldige med det møde, da der var repræsentanter fra diverse foreninger
fra alle hjørner i kommunen. Ved vores præsentation fik vi dermed nemt spredt til
hele kommunen på en gang, at vi tager ud og laver opvisninger. Inden aftenen var
gået, havde vi fået kontakt til flere andre foreninger, om eventuelle opvisninger. Ligeledes til et dagcenter for pensionister, der vil købe et længere forløb med en af
vores callere.
I starten af oktober var vi så på Brande Torv og danse opvisning samt med publikum og skabe fest og reklamere, som optakt til Patricks ankomst.
Vi lånte nogle dansere fra Big River Squaredance Club, da det var et svært tidspunkt på eftermiddagen at samle folk, da det foregik kl. 15 en onsdag. Dermed fik
vi 2 squares på torvet.
I Fællesskabsugen tilbød vi lige en ekstra gang gratis
prøvedans på en alm. Øveaften, samt prøvedans en
time lørdag eftermiddag i foyeren i forbindelse med
Dans på Heden.
Alt i alt har disse tiltag betydet at Big River Squaredance Club har fået 1 nyt medlem og Hedens
Squaredansere 3 nye. Desuden har flere hundrede
mennesker set, at squaredance eksisterer. De har
hørt lidt om det samt set hvor sjovt vi har det.
Vi kan afslutningsvis fortælle at vi i år har 10-12 på begynderholdet, da der er en
flok der startede før det her corona kom og lavede flere afbrydelser, samt et par
andre dansere der har det godt og sjovt på det hold.
Hvis ikke vi gør noget for at få nye medlemmer, har vi jo ikke nogle at lege
sammen med, SÅ VI GØR DET IGEN EFTER SOMMERFERIEN, FOR SQUAREDANCE SKAL BESTÅ!!
Niels og Anna H. Danielsen
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CSD har igangsat et kursus for mulige nye callere. Ved hjælp af folk ude i klubberne, incl. aktive callere er det lykkedes at få 5 deltagere med på kurset.
Vi skylder alle hinanden en stor tak for, at have set lyset og reageret på en begyndende callermangel.
1. kursusdag klaret...
Efter afholdelse af den første kursusdag er der en rigtig dejlig følelse i kroppen.
Selv om alle kursister var nervøse ved situationen, magtede Carsten at give dem
troen på at de kunne klare opgaverne uden at tabe mikrofonen og interessen. Det
er jo altid spændende at opleve noget nyt, og til trods for at Carsten gav hjemmearbejde for, er det min fornemmelse, at ingen overvejede at flygte skrigende væk.
TAK FOR DET.
Nu glæder vi os blot til søndag den 21. november hvor kurset fortsætter.
Mads Nielsen
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