Square Dance Danmark
Referat af bestyrelsesmøde d. 04.05. 2012. KFUM Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia.
Til stede: Lotte Vangsgaard, Svend-Erik Mosegård Hansen, Ingeborg Vind Nielsen, Kirsten Böhm, Kristen
Foged, Mads Nielsen, Lene Buchwald.

Dagsorden
1.Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer
2. Gennemgang af referat fra sidste møde.
3. Gennemgang og tilføjelse af bestyrelsens forretningsorden. Opgavefordeling.
4. Økonomi, regnskab, Ingeborg
5. Foldere, fotosession, tekst m.m. Hvor mange foldere skal der laves? Plakater?
6. Andre PR opgaver, busreklamer priser, hvad skal vi forsøge og hvor.
Messestande hvilke klubber er aktuelle. Indkøbscentre på sjælland?
Plakater, Postkort m.m.
Kontakt til Weight Watchers, Hjerteforeningen og Alzheimerforeningen.
Opsamling på PR materiale, hvad har vi, hvad mangler vi?
7. Website, lukning af DAASDC.dk, Udarbejdelse af webmasters opgaver/danselister ?
Mads tiltag ☺
8. Deltagelse i Rebildfest: planer i forbindelse med. Udarbejdelse af pressemeddelelser.
9. Behandling af ansøgning vedr. Convention 2013. Budget,
10. DAASDC materiel, til arkiv
11. Dokumenter/manualer/hvidbog fra Convention, omskrives m.m. Kirsten
12. Highlights. Mulighed for at tilmelde sig mailservice, Michael mangler måske licens.
13. Nyt fra EAASDC, Europæisk Convention 2012, Evt. Bustur arrangeres, flyer
Overdragelse i Kladno, pre-flyer
14. Forslag til konkurrence DC 2012. Stem på årets bedste Squaredance billede.
15. Konkurrencen ”skaf nye dansere” afsluttes med? Hvordan? Hvornår?
16. DC 2012
17. Bogen: God kommunikation i foreningen
18. Eventuelt.
1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer:
Kirsten valgt som referent. Svend-Erik valgt til ordstyrer.
2. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Godkendt u/kommentarer.
3. Gennemgang og tilføjelse af bestyrelsens forretningsorden:
For 1 år siden blev der lavet en forretningsorden. Den blev gennemgået og tilrettet. Sekretæren får den
tilsendt i wordformat og tilretter. Et ekstra punkt vedr. mail-disciplin skal tilføjes – evt. efter pkt. 8. Skal
bagefter på nettet i PDF-format og skal derfor fremsendes til både webmaster og Mads.
Alle klubadresser skal oprettes som en klump.
Ingeborg ønsker fødselsdato på bestyrelsens medlemmer.

3a. Opgavefordeling:
Svend-Erik: Tager sig af konkurrencer samt tilmelding til rejsen til Kladno ved Europæisk Convention 2012.
Senere også Europæisk Convention 2014.
Ingeborg: Alt vedrørende økonomi samt registrering af klubber.
Kristen: Materialeforvalter (bannere, mm)
Lotte: Uddelegerer arbejdet samt tager sig af PR-opgaverne, conventions, Rebild -dansen og Highlight.
Mads: Alt vedr. webside, internet og kontakt til webmaster.
Kirsten: Forbundssekretær
Lene: Markeder, messer, centre og singleklubber. Koordinerer klubberne imellem. 1. lørdag i sept. er
udnævnt til landsdækkende PR -dag, hvor det forsøges at afholde så mange arrangementer som muligt.
Callerforeningen har et PR- budget. Så må callerne til PR da evt. søge der. Ellers må klubberne bruge CD
med singing calls. DAASDC giver ikke løn til callernes deltagelse i PR-arrangementer.
4. Økonomi, regnskab, Ingeborg: Ingeborg uddelte regnskab pr. dd. En del bøvl m/at få indbetalt
klubmedlemskabet. Men ellers ser det fornuftigt ud. Specielt specificeret for PR-udgifterne uddelt.
5. Foldere: Tekst m.m. Hvor mange foldere skal der laves? Hedens folder blev gennemgået. Der er for
mange tunge sætninger. Vi tænker over det. Skal udskrives på ”fedt papir”. Svend-Erik har fil som sendes
t/alle så vi kan lege med. Poul/Maja Tyrell Hartmann skal spørges om de vil skrive 3 linjer om hvorfor de
danser square dance samt om vi må bruge billedet på Face Book til folderen. Sekretæren spørger. Vedr.
tekstforslag kommer vi med input til Mads & Lotte. Deadline: 17.5. Materialet skal være færdigt til
DC2012. Lotte rykker fotograf. Sekretæren forespørger Hedehusene Bogtryk om pris på 20.000-25.000 stk.
Lotte spørger Støvring Bogtryk. Klubben laver selv indstik. Evt. i samarbejde med anden klub.
Plakater? Stand by. Spørg trykkeri. Antal.
Fotosession : Er klaret med en blanding af dansere fra Sjælland, Fyn og Jylland. Vi får 10-15 billeder i
sort/hvid og farve. Kontrakt skal oprettes, hvor modellerne giver tilladelse til at DAASCD må bruge billerne
til PR-opgaver.
6. Andre PR opgaver: Busreklamer køres som pilotprojekt i Nordjylland: 3 busser i 1 måned samt visning på
monitor i samme periode.
Lene undersøger mht Roskilde-priser.
Svend-Erik undersøger priser på biografreklamer.
KrIsten undersøger mht infoskærme på Fyn. Lene klarer Sjælland.
Plakater, Postkort m.m.: Afventes
Weight Watchers: Kirsten undersøger om vi kan annoncere i deres medlemsblad. Lotte fremsender det
materiale hun har fået fra Linna.
Diabetesforeningen klares af Ingeborg.
Hjerte- og Alzheimerforeningen: Kristen undersøger mht annonce i ovennævnte foreningers blade samt
DSB’s Ud og Se. Deadline: inden convention.
7. Website: Når den nye hjemmeside er klar, vil mails, sendt til den gamle hjemmeside, automatisk blive
videresendt til den nye. Den gamle lukkes ikke ned, men bliver usynlig når Lotte og Mads siger go. Nye
mailadresser er oprettet. Alt forarbejde er gjort. Mads udarbejder en skrivelse vedr. mailadr. til klubberne
først i uge 19 samt udbeder sig løbende gode billeder fra stævner.

On-line tilmeldingsskemaer: Mads udarbejder skrivelse til koordinatorerne om arbejdsgangen. Cc
webmaster. Evt. også tilmelding til koordinerings- og repræsentantskabsmøderne.
On-line kluboplysninger: Sendes t/Ingeborg, webmaster og koordinatorerne.
Forslag om spørgeskema som danserne kan udfylde mht udformning, design etc. overskuelighed,
funktionalitet, hvad mangler du etc. i forbindelse med hjemmesiden.
Udarbejdelse af webmasters opgaver/danselister er i gang via Jan.
Hvad skal med over t/nye hjemmeside: Formænd gennem tiderne under Historik. Animerede calls under
Links. Hvad er Square Dance? under Nye dansere på forsiden .
Lotte foreslog at bestyrelsen gav et gavekort til Poul-Erik pga det store arbejde han har haft med den nye
hjemmeside. Sekretæren spørger om Poul-Erik og Kirsten kommer til DC2012.
8. Deltagelse i Rebildfest: 6-8 squares er tilmeldt. Efter convention udsendes pressemeddelse . Lene
udarbejder meddelelse til lokalaviserne, f.eks.: ”Sydkystens Square Dancers modtager dronningen i Rebild”
– en kort og fængende overskrift.
9. Behandling af ansøgning vedr. Convention 2013. DAASDC har dd ikke modtaget nogen ansøgning.
Sydkystens Square Dancers og Ocean City arbejder på budget + ansøgning. Forventes klar umiddelbart efter
14.5. Lene gav udtryk for at Roskilde søger om 2015.
10. DAASDC materiale til arkiv: Ingeborg og Hanne har udarbejdet en skabelon for arkivarbejdet. Ingeborg
har en del. Både Hanne og Ingeborg arbejder videre. Mads opretter et arkiv. Alt lagres i PDF-format.
11. Dokumenter/manualer/hvidbog fra Convention: Omskrives m.m. af sekretæren. Samarbejdsaftale
sendes fra Lotte. Manglende oplysninger kan søges hos Kolding. Word- & excell filer sendes t/Mads til
arkivet. Skal kun kunne hentes af bestyrelsen.
Hvidbogen er rettet. Returneres til sekretæren fra Lotte, når der er fundet en person, som vil læse
korrektur
12. Highlights. Forespørgsel om mulighed for at tilmelde sig mailservice er modtaget. Det blev nedstemt.
Når HL er lagt på hjemmesiden sender webmasteren en mail til alle klubber, som så kan videresende
meddelelsen til danserne. Redaktøren Michael køber de programmer der mangler og som han skal bruge.
13. Nyt fra EAASDC: Lotte gav en orientering.
Europæisk Convention 2012. Flyers blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne for videregivelse.
Evt. Bustur arrangeres fra Jylland. Tvivl om bus f/Østsiden. Evt. opsamlingsbus fra Sjælland med samkørsel
i Jylland.
Overdragelse i Kladno, pre-flyer: Diskuteres intern mellem Lotte & Hedens Square Dansere
14. Forslag til konkurrence DC 2012: ”Stem på årets bedste Squaredance billede”. En god idé så det gør vi.
Enighed om 10 billeder. Mads laver skabelon.
15. Konkurrencen ”Skaf nye dansere”: Unitas arrangerer rejsen til vinderen. Præmien indbefatter
danseafgift, hotel og rejse t/r 1 uge for 2 personer. Rabat, 10%, kan medføre flere rejsende til USA. Der er
41 deltagere i konkurrencen. ”Stor” check på de 3 gevinster med tekst som på konkurrencefolderen. Vedr.
IPAC booker Lotte hotel i ”Barmstadt”. Ved egenkørsel refunderes et beløb svarende til billetprisen til
toget.
Hvornår trækkes vinderen? Hvornår overdrages? Lotte taler med Sydjysk Square Dancers, Kolding herom.
Bestyrelsesmøde herom holdes fredag d. 8.6.

16. DC 2012: Vagtplan udarbejdes af Kirsten. Skal der være åbent hele tiden? Kun 1 person på standen.
Yderzonerne er vigtige.
Svend-Erik medbringer lærred.
Bannere (20 stk. t/Kolding). Kristen
Bjælker/badges. Tjek prisen for hhv 100 og 200 stk. Nyt logo + samme tekst Danish Convention.
10-års bjælker: 50 stk. rød m/hvid skrift. 20-år: sort m/rød skrift. Der skal være bedre styr på udlevering af
bjælker. Kristen
7 stk. nye bestyrelses badges. Bestyrelsen mødes kl. 15:00.
17. Bogen ”God kommunikation i foreningen”: Lotte har købt bogen. Tilhører nu Squaredancedanmark.
Lene har lånt den.
18. Eventuelt.: Ingeborg har 10 bannere. Kristen sender et par stykker til Sydkysten. Ny fordeling efter
DC12.
Vedr. DC 13 tal med Henning, Sydjysk, om masters t/flyer, hjemmeside og online tilmelding.
Conventionudvalg: Starter op efter DC12. udvalget består af Helle, Næstved, May, Sydkysten, Henning,
Sydjysk og Lotte V. Udvalget skal tænke fremadrettet og i nye baner.
Næste møde: 8.6. i Kolding (Arena Syd) samt 16.09. i Fredericia. Et punkt på dagsordenen er bl.a.
conventionudvalget.

