Referat fra bestyrelsesmøde d. 13.01.08
Tilstede: Jette, Sonja, Hugo, Jørgen, Claus og Helene
Afbud: Ingen.
Ordstyrer: Claus.
Referent: Helene
Dagsorden:
1. Forslag fra Hugo
2. Orientering fra Jette
3. Økonomi
4. Group Care møde datoer i bestyrelsen
5. Orientering fra Claus
6. Orientering fra Jørgen
7. Oplæg til repræsentantskabsmødet
8. Eventuelt
Ad.1 Hugo foreslog at sende indkaldelse til repræsentantskabsmødet med bilag på nettet.
Efter en snak blev bestyrelsen enige om, at indkaldelsen med forslag og regnskab bliver
sendt til formændene med brev. Bestyrelsens beretning sendes til klubbernes formænd på
mail. Samtidig lægges indkaldelsen uden bilag på hjemmesiden under arrangementer.
Ad. 2 Jette orienterede om foreningen Country i Rebild. Bestyrelsen vil ikke gå med, hvis vi kan
gøres økonomisk ansvarlige. Desuden skulle der rettes i deres vedtægter og de skal tages op
efter 1. gang. Jette arbejder videre med det.
Afgået best. medlem har endnu ikke afleveret DAASDC’s ting. Han har: Fane, fanefod,
bærbar PC samt diverse papirer. Der er ingen, der har kunnet komme i kontakt med ham.
Jette sender et anbefalet brev til ham.
Convention 2008. Jette har været til et orienterede møde med Stoholm. Grupperne arbejder
godt og der er styr på det meste.
Claus har ikke fået set på Hillerød men vender tilbage i den kommende uge.
Ad. 3 Hugo gennemgik regnskabet samt budgettet. Det ser godt ud. Vi har fået flere renter og
færre gebyrer. Desuden har alle klubber betalt kontingent inden årsskiftet.
Ad. 4 Møde på Group Care onsdag d. 13.02.08
Ad. 5 Claus gennemgik forslag og tilbud om fremtidig udgivelse af Highlights. Vi kører videre
som planlagt med Highlights på nettet. At klubformændene skal melde til med navn for at få
et papirblad, har fået folk til at tænke sig om, hvor mange de skal bruge.
Annoncepriserne hæves p. g. a. flere farver.
På repræsentantskabsmødet foreslår bestyrelsen, at bladet fremover kommer 3 gange årligt i
stedet for som nu 4.
Vedrørende Dans i TV i januar har vi 50 % chance for at komme med en opvisning i pausen.
Der er audition på søndag 8 dage.
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Claus er ikke helt færdig med brev til potentielle medlemmer. Han mangler navne på
klubber, der ikke er medlemmer.
Der er i øjeblikket ingen koordinator i region øst, da Poul Erik er holdt. Claus fungerer som
koordinator, til der vælges en ny på mødet d. 31.03.08.
Ad. 6 Group Care møderne i pr – gruppen er gået i vasken.
Helene har undersøgt, hvad det vil koste at få lavet en DVD. En undervisnings DVD vil
koste omkring ½ mill. Kr. Det har DAASDC ikke til og der er mere stemning for en
præsentations DVD til at vise i firmaer. Det arbejdes der videre med i pr – gruppen.
Jørgen kommer med et oplæg fra pr – gruppen på repræsentantskabsmødet.
Ad. 7 Sonja og Hans Pietters arbejder på en Convention mappe og har et oplæg med på
repræsentantskabsmødet
Hele håndbogen skal evalueres og revideres.
Der er stadig problemer med hjemmesiden. Claus skriver til Lars om reaktionstid og
organisationsplan. Jette får samtidig en til at kigge på hjemmesiden.
Ad. 8 Oplæget til repræsentantskabsmødet blev gennemgået.
Hugo sørger for forplejning. Finde ud af om der er mulighed for kaffebrygning. Sonja kan
eventuelt tage kaffemaskinen og termokander med. Jette og Sonja bager en kage.
Jørgen sørger for lydanlæg
Vi skal huske at invitere web master, koordinatorer og redaktør.
Til dirigent foreslår vi Benja. Claus spørger ham.
Til referent foreslår vi Helene. Har sagt ja.
Spørgsmål på repræsentantskabsmødet: Er der nogen, der kan og vil arrangere EU Convention 2012?
Ad. 9 Opfordring til hinanden: Vi skal blive bedre til at sige fra, hvis vi ikke kan nå en given
opgave. Vi skal blive bedre til at prioritere og overholde deadlines.
Hugo meldte ud, at han ikke ønsker at fortsætte som kasserer efter denne periode. Han vil
dog blive, så længe Jette er formand. Hugo foreslår Eigil som mulig kasserer efter ham selv.
Jette tager en bærbar pc med til repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen mødes senes kl. 10.30
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