Bestyrelsesmøde 26. juni 2005.
Sted:

Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens

Tid:

kl. 11.00 til 15 45

Referant:

Erik Höiberg Pedersen

Deltagere

Jette Nielsen, Erna Nielsen, Günther Arnold, Lotte Vangsgaard og
Erik Höiberg Pedersen
Fra kl. 11.30 Carsten Nielsen og Max Fris fra CSD

Fraværende:

Claus Hansen med afbud.

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra 4. juni 2005.
Convention 2006
Benefit Dance 2005.
Orientering.
Referat:
Godkendelse af referat
Referatet godkendt med følgende tilføjelser /
fra 4. juni 2005.
rettelser:
Dato for næste møde forkert, skulle være 26. juni
2005.
Jette havde ikke fået referat, forkert mail adresse, er
rettet.
Beslutning på mødet: Hvis der ikke kommer
ansøgere til Convention 2006 indbydes CSD til at
deltage i mødet den 26. juni 2005.
Convention 2006:

Aktiv:
Alle

Jette bød Carsten og Max velkommen.
Erna orienterede om forespørgsler til sjællandske
klubber, de takkede alle nej. Der er kommet en
ansøgning fra Frederikshavn Square Dance Club og
New Friends Squaredancers, med budget og kontrakt.
Budgettet blev gennemgået. Der var enkelte
spørgsmål, herunder bl.a. hal leje. Ansøgningen er
sendt til Erna og ikke som aftalt til Jette.
Lotte
Konklusion: Lotte tager kontakt til de to klubbers
formænd for at få afklaret de budgetmæssige
spørgsmål og for oplysning om lokaliteter.
Er det ikke i orden i Frederikshavn tages der kontakt
til Stoholm SDC.
Hvis ikke det lykkes at finde værter til convention
2006 laves dansen i samarbejde mellem DAASDC og
CDS.

Benefit Dance 28.08.
2005.

Det blev besluttet at sende en mail til alle klubber for
at opfordre til at deltage i de to danse. Dansene
lægges på hjemmesiden som rulletekst.
Der tages kontakt til webmarster.
DAASDC og CSD håber at klubber og dansere
bakker op om dansene.

Jette

Orientering:

Brev fra KLM: De er udmeldt pr. 21.06.2005.
Jette sender brev.
Brev fra det engelske forbund vedr. eurobadges.
Afventer indkaldelse til europæisk møde i
forbindelse med iPAC, lørdag den 9.7.2005.
Lotte forlod mødet kl. 14.00 for at holde møde med
John Nygaard, ØSDC og Hans Pitters BSD vedr.
hvidbog til convention.

Günther
Jette
Erna, Lotte og
Erik

