Koordineringsmøde DAASDC
Region Vest

01.10.2022
10:00
Hyldgårdshallerne i Ikast

Møde indkaldt af:

Koordinator Birger Rind

Mødetype:

Koordinering 2023

Facilitator:

Klasselokalt

Referent:

Vivi Østergaard, ØSDC

Mødeleder

Svend-Erik M. Hansen, DAASDC

Koordinator

Birger Rind, Region Vest

Deltagere:

Vivi Østergaard, ØSDC
Leila Saxbeck, ØSDC
Trine Andresen, Hedens
Niels Danielsen, Hedens
Jens Ole Jensen, DAASDC
Dorthe Vestergaard, Big River
Johnny Aagard Jensen, Join Hands
Ketty Jensen, Join Hands
Lars Christiansen, The Diamonds
Bente Holm, The Diamonds
Henning Thomsen, Sydjysk

Afbud:

Square Dans på Toppen

Medbring:

Angiv elementer, der skal medbringes, her

Mødereferat
Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden.

Mødeleder

Svend-Erik M. Hansen,
DAASDC

Valgt

Konklusioner:
Ingen bemærkninger
Dagsorden:

Valg af referent

Vivi Østergaard,
ØSDC

Dagsorden:

Godkendelse af Referat 2018

Ingen bemærkninger.
Godkendt

Dagsorden:

Opdatering af Arrangementslisten
Birger Rind havde lavet en arrangementsliste for 2023,
hvor også ØST dansene fremgår. Denne bliver opslået
på DAASDC danseliste.
ØSDC sommerdans flyttes til den 16. juni 2023.
Hedens fortalte, at de 4. marts 2023 planlægger en
hexagon dans med Peter Junker, D som caller.
Birger Rind kontakter Fredensborg, da de har en dans
på denne dato.
(Efterfølgende har Fredensborg meddelt, at de ikke er
interesseret i, at Hedens holder dans på samme dato.)
Hedens må derfor finde ny dato.
Birger lagde op til, at vi får en danseliste hvor ”I
planlægning” fremgår.
Der blev diskuteret, hvor meget vi skulle koordinere via
listen. Det blev besluttet, at vi gerne vil have alle
offentlige dansetilbud synligt på DAASDC listen, som er
til alles glæde.
Send alle oplysninger til koordinatoren.
Opsamling siden sidst.
Birger fortalte at Mads Nielsen og Poul Erik havde lavet
et system, hvor man på danselisten i DAASDC kunne få
en knap til Registrering og Status.
Klubben kan så køre lister ud i Exel med alle
oplysninger om de tilmeldte dansere. Hvis man ønsker
det kan Knappen Status vise danserne, hvor mange der
er tilmeldt fra de tilmeldte klubber og niveauer
Gennemgang/justering af Koordineringsaftalen.
Det blev besluttet at H-danse koordineres og placeres
på koordineringslisten. Vi blev enige om, at vi i
bestyrelserne skal være opmærksom på
koordineringslisten, når der laves dans i klubregi.
Koordineringsaftalen blev gennemgået og tilrettet.
Udsendes til alle, når den er underskrevet af
Mødelederen og Koordinatoren.
Det blev diskuteret, hvornår vi skal afholde
koordineringsmødet. Her var der tilslutning til, at det
skal være et fast tidspunkt, som er tilbageværende.
Nyt fra DAASDC
Jens Ole Jensen kunne oplyse, at det er besluttet, at vi
ikke går ind i Dans Danmark under DIF. Årsagen er
vores KODA aftale.
Der lægges op til, at alle klubber tænker nyt. Der skal
også tænkes på, at vi skal have suppleret/Nye callere.
Alle klubber bør tænke på, at udbyde dans til de lavere
niveauer, så vore nydansere har noget at se frem til.
Join Hands, Horsens har tænkt nyt ved at få deres 30års jubilæum spredt i lokal radio og på en dag på torvet.
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Forslag/ønsker til DAASDC
Der kan altid sendes en mail med forslag til Lotte eller
DAASDC s bestyrelse.
Valg af Koordinator:
Birger Rind blev genvalgt
Næste møde
7. oktober 2023 til Dans på Heden i Ikast fra kl. 10:00 til
11:30. Derefter dans fra kl. 12.:00
Evt.
Birger Rind takkede for et godt møde
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