Referat fra DAASDC’s bestyrelsesmøde d. 14.1.12
KFUM soldaterhjem
Treldevej 99
7000 Fredericia
Deltagere: Lotte Vangsgaard, Ingeborg Nielsen, Svend-Erik Mosegård Hansen, Kirsten Böhm,
Kristen Foged og Hanne Frost
Afbud: ingen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer
2. Gennemgang af referat fra sidste møde.
3. Økonomi, regnskab, Ingeborg
4. Indkaldelse og dagsorden til Repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2012
Opstilling af valgbare kandidater? evt. vedtægtsændringer
Budget,
Sammenlægge region Nord og Syd
Planer for kommende år.
Tak til: Ruth, Leif, Björn Mattson, Poul Erik, m.fl.
5. Koordinering. Nord lægges under Syd.
Nyt fra Øst – Koordinatorens opgaver, Kirsten
6. PR opgaver: PR DVD, busreklamer priser, messestande Storcentre, Plakater,
Udarbejdelse af foldere, Fotosession, Klubkontakt vedr. opstart mht. på leje af stande i centre,
evt, i samarbejde med Hjerteforeningen og Alzheimerforeningen. Ensartede forsider på: HL,
Foldere,Plakater. Genkendelighed
Opsamling på PR materiale, hvad har vi, hvad mangler vi?
7. Website, hvor er vi?, udarbejdelse af webmasters opgaver/danselister ?
8. Deltagelse i Rebildfest: planer i forbindelse med. Udarbejdelse af diverse vedr. Lotte
9. Klub med manglende betaling.
10. Kontakt til Singleklubber ??
11. DAASDC materiel, hvad skal scannes? Ingeborg/Hanne
Dokumenter/manualer/hvidbog fra Convention, omskrives m.m. Kirsten
12. Nyt fra EAASDC, Europæisk Convention 2012, Evt. Bustur arrangeres?
13. Danish Convention 2013 på Sjælland?
14. Europæisk Convention i Danmark 2014?
15. Danish Convention 2011 og 2012
16. HighLights: Ny redaktør
17. Eventuelt.

Ad 1
Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer
Dagsorden er godkendt. Hanne skriver referat. Kristen er ordstyrer.
Ad 2
Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.8.11 ingen kommentarer
Ad 3

Økonomi, regnskab, Ingeborg

 Ingeborg uddelte årsregnskabet, som allerede er færdigt. Der er indbetalt klubkontingent for 48
klubber, d.d. er vi 46 klubber. Der har været en lille medlemstilbagegang, hvilket skyldes et fald i
antal af linedansere. Regnskabet for 2011 et underskud på 23.000 kr.
Et tilfredsstillende resultat for bestyrelsen. Ingeborg vil gerne have, at det er det reviderede regnskab,
Ingeborg
der bliver udsendt sammen med indkaldelsen. Vi håber, at revisorerne kan nå dette.
Ad 4
Indkaldelse og dagsorden til Repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2012
Opstilling af valgbare kandidater? evt. vedtægtsændringer
Budget
Sammenlægge region Nord og Syd
Planer for kommende år
Tak til: Ruth, Leif, Björn Mattson, Poul Erik, m.fl.
 Lokale: Lotte har booket Seniorhuset i Odense for et beløb af 200 kr. Der er plads til 50. Det er de
ældre, der står i Cafeen. Der bestilles smørrebrød, vand, kaffe og kage. Der blev diskuteret eventuel
dirigent og referent.
 Valg af formand: Lotte genopstiller.
 Kandidater: Svend Erik genopstiller, Kristen opstiller til bestyrelsen og Hanne trækker sig og et nyt
medlem skal vælges. Der mangler også 2 suppleanter.
 En diskussion om valgbarhed. Efter sidste års episode, ønsker bestyrelsen at præcisere i
vedtægterne § 5 for hvem, der kan vælges til DAASDC’s bestyrelse. Bestyrelsen besluttede at
summe over formuleringen. Dette forslag skal fremlægges under indkomne forslag.
 Budget og fastsættelse af kontingent: Ingeborg har lavet et udkast til budget 2012.
Budskabet fra analysefirmaet var: ”Fra mund til øre og bliv synlige”!! Derfor var bestyrelsen enige
i, at der i 2012 budgettet skulle afsættes et større beløb til dette formål. Vi drøftede: Fotosession så
vi kunne lave store billeder, plakater, f.eks. 3 busser i Ålborg i 14 dage, en færdig plakat i alt
15.000 kr. Men vi ville også gerne have plakater på busser i andre store byer som København,
Odense og Århus.
En ny PR folder, PR DVD kopieres og sendes ud til klubberne.
Reklamefremstød for Square Dance i centrene den 1. lørdag i september. Vi vil forsøge at få
tilladelse til at komme ud i centrene i hele landet og lave PR for Square Dance. Lotte har allerede
kontaktet forskellige storcentre i Jylland og Fyn.
Kirsten skal hjælpe med at finde sjællandske storcentre, der kan være interessante.
Det er dog vigtigt, at der startes nye begynderhold, hvor man planlægger at lave megen PR. Kirsten
Det forudsætter også et godt samarbejde mellem klubberne i området.
Lotte har sent mail til Lars Inge, Søren, Carsten og Bjørn om indslag på CD, der kan bruges til
disse opvisninger. Omkostninger til storcentrene betales af DAASDC.
 Rebildfesten hver square: herrer sorte bukser, hvid skjorte. Piger i en nederdel syet af hvid, rød og
blåt stof indkøbt af DAASDC. Tøj 10.000 kr. så vi kan præsentere squaredansen på en flot måde – Lo e
ekstra f.eks. tørklæder. Vigtigt at hver square er ens klædt på.
Kristen
 Kristen finder nye priser på Convention badges.
 Budgettet blev ikke endeligt færdiggjort på mødet. Ingeborg rundsender det til godkendelse i løbet
af den kommende måned. Budgettet skal være klar til at blive udsendt sammen med indkaldelsen til Ingeborg
repræsentantskabsmødet.
 TAK til Ruth. Kristen styrer indkøb af flasker.
Kristen
 Lotte laver indkaldelse til repræsentantskabsmødet og udsender til korrektur.
Lo e

Ad 5
Koordinering. Nord lægges under Syd.
 Nyt fra Øst – Koordinatorens opgaver. Kirsten har sendt forespørgsel til de sjællandske klubber,
hvad de forventede af koordinatoren, men kun svar fra Fredensborg og Hillerød.

 Bestyrelsen beslutter, at opgaverne for DAASDC KUN er koordinering af danse i regionerne. Hvis
andre opgaver skal løses af koordinatorerne, skal koordinatorerne aflønnes af klubberne, hvilket
også er besluttet i region ØST.
 Der er ikke ret mange dansere i region nord og ganske få danse at koordinere. Bestyrelsen indstiller
at region nord og syd lægges sammen til region VEST.
Ad 6
PR opgaver: PR DVD, busreklamer priser, messestande Storcentre, Plakater,
Udarbejdelse af foldere, Fotosession, Klubkontakt vedr. opstart mht. på leje af stande i
centre, evt, i samarbejde med Hjerteforeningen og Alzheimerforeningen.
Ensartede forsider på: Highlights, Foldere,Plakater. Genkendelighed
Opsamling på PR materiale, hvad har vi, hvad mangler vi?
Er behandlet – punkt.punkt 4 – budget.
Prøvebrochure fra Hedens squaredansere. I A5 format og i pamflet. Der var stemning for A5
brochuren, der præsenterede sig godt. Alle gennemlæser prøvebrochure og kommer med
kommentarer.
Lotte vil besøge klubber i små grupper, bl.a. for at diskutere PR i lokalområder og nye dansere.
Ad 7
Website, hvor er vi? Udarbejdelse af webmasters opgaver/danselister ?
Lotte har talt med Poul Erik ang. den nye webside: www.squaredancedanmark.dk.
Afgørende for hvornår kan den gl. webside lukkes?
Danselisten på den nye webside skal laves om evt. af en anden, da webmaster ikke har tid.
Ad 8
Deltagelse i Rebildfest: planer i forbindelse med. Udarbejdelse af diverse vedr. Lotte
 Lotte laver retningslinier! Det er det, der skal meldes ud til alle klubber.
 Møde med generalsekretær senere. Lotte vil gerne have 12 squares. Sendt mail til Bjørn, Carsten,
Lars Inge og Søren, om de har mulighed for at calle.
 Retningslinier for påklædning, styling o.s.v. (2 timer før skal vi være klar).
 Der skal danses både ved start, og når deltagerne forlader stedet.
 Påklædning: de farvede nederdele eller sorte lange nederdel hvide bluser og så farvede slips,
bælter. Hver square skal være ens påklædt eller symetrisk.
Ad 9
Klub med manglende betaling.
New Friend Squaredancers har ikke betalt medlemsafgift pr 1. november 2011. Der er blevet rykket
både skriftligt og mundtlig. Bestyrelsen var enige i, at DAASDC måtte betragte det som en
udmeldelse – i overensstemmelse med DAASDC vedtægterne § 7. Ingeborg skal sende et anbefalet
brev til klubben og fortælle dem, at de ikke mere er medlem af DAASDC.

Lo e

??

Lo e

Ingeborg

Ad 10 Kontakt til Singleklubber ??
Lotte har ikke kontaktet singleklubber med henblik på at gøre PR for squaredansen.
Ad 11 DAASDC materiel, hvad skal scannes? Ingeborg/Hanne
 Dokumenter/manualer/hvidbog fra Convention, omskrives af Kirsten. Kirsten er langt med dette
projekt. Hvidbog ang. Convention 2011, der er ikke modtaget forslag til rettelser fra Sydjysk
Square Dance Kolding.
 Arkiv. Opdelingsplan er lavet af Ingeborg og Hanne. Der skal hjælp til evt. af flere medlemmer.

Kirsten

Hanne
Ingeborg

Ad 12

Nyt fra EAASDC, Europæisk Convention 2012, Evt. Bustur arrangeres?

Europæiske Convention, information nu på http://www.ec2012.cz/
Busselskab Nilles rejser, Klingenberg rejser m.fl. de skal spørges, om de vil arrangere en rejse.
Ingeborg kontakter dansere fra Helsingborg klubben, om de har planer om at lave en bustur til
Europæisk Convention i Tjekkiet.
Lotte spørger Stig Peuliche, om han evt. vil lave en tur eller finde nogen der vil.
Hedens Squaredansere tager 20 af sted i egne biler.
Ad 13 Danish Convention 2013 på Sjælland?
Kirsten arbejder – der er 2 klubber, der er interesseret. Lokaler i idrætsanlæg med 5 haller ingen
primitiv camping, men Kirsten kontakter kommunen.

Ingeborg
Lo e

Kirsten

Ad 14 Europæisk Convention i Danmark 2014?
Lotte på besøg hos klub med ca. 70 medlemmer. Klubben har meget gode faciliteter og muligheder.
Al administration ligger hos DAASDC, mener Lotte
Tidligere ved europæisk convention i København – hjalp DAASDC.
Registrering, flyere, forsendelse, trykning, regnskab står DAASDC for.
Dans, haller, anlæg, callere, forplejning, PR, kommune, annoncer, primitiv camping, hoteller hører
under klubben.
Ad 15 Danish Convention 2011 og 2012
Convention 2011 er afsluttet og Convention regnskabet for 2011 er revideret.
Convention 2012 Sydjysk har ikke valgt at gøre brug af underskudsgarantien stillet af DAASDC.
Standard kontrakt er underskrevet.
Lotte kontakter Sydjysk Square Dance Kolding ang. flyere 2012 og online registrering.
Kristen undersøger regler for moms fritagelse for arrangementer.
Ad 16 HighLights: Ny redaktør
 Michael har nu lavet januar 2012 bladet. Bladet var hurtigt færdigt. Dejligt. Det var godt at Lotte
rykkede for indlæg – gav flere indlæg.
 Kirsten og Svend-Erik beder deres klubs nye dansere om at skrive et indlæg.
 Michael Fagerberg har bedt om et møde med hele bestyrelsen ang. Highlights. Mødet holdes, når
retningslinier for Highlights er færdige.
 Lotte meddeler, at vi har pligtaflevering til Kongelige bibliotek. Lotte har talt med Tommy P.
Larsen.
 Diskussion af hvorfor webudgivelse og trykte udgave ikke er ens. Flere henvendelser fra dansere.
Ad 17 Eventuelt.
 Lotte – Næstved squaredansere vil gerne låne bannere. Kirsten tager kontakt til dem.
 Svend Erik læser bidrag fra klubberne ang. nye dansere.
 Kristen mangler 7 bannere, han skriver til klubberne for at finde dem.

Lo e
Kristen

Kirsten
Svend‐Erik

Kirsten
Kristen

Mødet sluttede kl. 15

