SquareDanceDanmark
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 20. januar 2013
Mødet blev afholdt på KFUM soldaterhjem, Fredericia.
Deltagere: Lotte Vangsgaard, Svend-Erik Mosegård Hansen, Ingeborg Vind Nielsen,
Mads Nielsen, Lene Buckwald og Kristen Dam Foged.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer.
2. Gennemgang af referat fra sidste møde.
3. Økonomi, regnskab 2012, budget 2013, perioderegnskab, Ingeborg.
4. PR opgaver. Hvad er der sket i de klubber som har brugt materialet. Mads.
5. Forslag til nye PR aktiviteter. Betaling af annoncer? Lotte.
6. Nyt fra gruppen: Danish Convention 2013. Hvad sker der? Ingeborg.
7. Euro Convention 2014. Callers. Hvad deltager vi i? DC i EC. Svend-Erik – Lotte.
8. Indkaldelse til Repræsentantskabs møde. Sted?
9. Forbundssekretær.
10. Etablering af dokumentarkiv på hjemmesiden. Mads.
11. GSI i Europa…
12. Highlights: Pris på trykning. Andre trykkerier? Jungersen.
13. Konkurrence 2012, udredning af misforståelser omkring konkurrence. Hvad er på plads?
Svend-Erik og Lotte.
14. Klubber og foreninger uden for DAASDC.
15. Materiale/Pr materiale oversigt. Hvad har vi. Hvor er det? Opdatering. Hvad skal vi have lavet
mere af?? Foldere, Kort m.m. Hvordan er det blevet brugt? Skilte/badges. Kontakt til Nissen.
Kristen.
16. Fejring af klubbers Jubilæer. Skilte badges m.m. Kristen
17. Klubbers manglende opdatering af hjemmesider. Mads.
18. Convention udvalg?? Omskrivning af hvidbog. Lotte.
19. Annoncering i Highlights og på danselisten.
20. Eventuelt.
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1. Dagsorden godkendt.
Referent Kristen Foged.
Ordstyrer Svend-Erik Mosegård Hansen.
2. Referat godkendt.
3. Ingeborg fremlagde regnskab. Der er pt. 44 klubber som er medlem i DAASDC. DC 2012
regnskab er ikke revideret endnu. Kassereren har rykket en revisor gentagne gange.
4. Mads har fået svar på udsendt forespørgsel fra 17 klubber. Mads laver en rapport/skema
med information over hvad der er sket
5. Vi giver ikke tilskud til annoncer. Busreklamer skal ikke gentages, det var ingen succes.
Derimod ser det ud til at biografreklamer virker bedre.
6. Ingeborg orienterede om sidste nyt fra DC 2013 gruppen.
7. Svend-Erik fremlagde budget for Convention 2014, det balancerer ved ca. 800 dansere. Det
anbefales at der ikke danses C2 hele tiden, da danserne på de lavere programmer også skal
have lov at opleve alle callerne.
For at markere at Convention også er Danish Convention arrangeres Open AIR dansen, 1
times dans med CSD callere, samt overdragelses ceremoni til Danish Convention 2015.
8. Det blev vedtaget at undersøge om vi kan afholde repræsentantskabsmøde i Senior Huset i
Odense. Det har Lotte klaret.
På valg er:
• Bestyrelsen:
Ingeborg, Mads, Kristen
• Suppleant:
Lene Buckwald.
• Revisor:
Steffen Knak-Nielsen
9. Mads Nielsen blev valgt som forbundssekretær.
10. Mads er i fuld gang med dokumentarkivet.
Der blev bevilget en scanner, så han kan komme videre med indscanning af gamle
dokumenter.
Poul Erik køber det arkivprogram til hjemmesiden som i øjeblikket ligger som Trial-version.
11. Med hensyn til GSI ser vi hvad der sker.
12. Der er intet nyt vedr. Highlights, men prisen på trykning af det seneste nummer var lavere ,
hvilket naturligvis er glædeligt. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
13. Misforståelser med vinderen af Convention-rejsen til USA er afklaret.
Svend-Erik er klar til at booke rejsen til USA.
Alt vedr. rejsen betales af Ingeborg.
14. Lene undersøger, hvilke klubber der ikke er med i medlem af DAASDC, således vi kan tage
kontakt til dem, for at gøre dem opmærksom på, hvad vi kan tilbyde dem som medlemmer
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15. Vi har næsten ikke flere foldere efterspørgsel tilbage på grund af den store. Vi får trykt
20.000 stk. Sendes til Kristen Foged
Der trykkes også 1000 postkort.
Plakater og foldere medbringes til repræsentantskabsmødet til uddeling.
Mads skriver til klubberne, for at henstille til dem, at de sender evt. avisartikler til Lene, så
vi kan lave en planche på repræsentantskabsmødet.
Vi skal have lavet:
• 200 stk. Conventionbadges
• 10 stk. 25 års badges til klub jubilæer,
• DC bjælker Ingeborg beder Convention arrangørerne om at komme med et antal
• 2 stk. ”Danish Convention Vært 2013”.
Lotte bestiller hos Nissen, hvorefter Kristen overtager kontakten til Nissen skilte.
16. Klubber som har 25 års jubilæum får et jubilæumsbadge. DAASDC’s bestyrelse vil forsøge at
være repræsenteret når klubben fejrer jubilæet.
Af hensyn til markering af klubbernes jubilæer er det en nødvendighed at vi i bestyrelsen får
en melding om, hvornår klubberne er startet.
Der skal et indlæg i Highlights angående 10 og 20 års bjælker og klubbers 25 års jubilæum.
Det gøres af Kristen.
17. Mads skriver til de klubber der ikke har fået deres hjemmeside opdateret, med besked om
at linket til dem vil blive fjernet på www.squaredancedanmark.dk hvis det ikke bliver gjort.
Det er vigtigt at hjemmesiderne er opdateret.
18. Udvalget arbejder, men mangler input og tid. Der er andre opgaver der har været højere
prioriteret.
19. Ingeborg laver et forslag til omskrivning af ”samlet regelsæt, der omhandler optagelse på
arrangementslisten og annoncering” – de findes på hjemmesiden under ”regioner”. De
nedskrevne regler skal matcher med praksis.
20. Der har været forespørgsel fra Sverige angående brug af vores folder.
Lotte har været i forbindelse med modellerne, som ikke ønsker at billederne bliver brugt i
Sverige. Teksten og layout må de gerne omskrive til svensk og bruge. Vi tilbyder at hjælpe
med kontakt til fotograf, trykkeri, hvis det ønskes.

KRISTEN FOGED
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