Bestyrelsesmøde i DAASDC.
Søndag d. 27. april 2014
Sted:
KFUM soldaterhjem
Treldevej 99
7000 Fredericia

Deltagere:
• Lotte Vangsgaard
• Ingeborg Vind Nielsen
• Svend-Erik Mosegaard Hansen
• Kristen Foged
• Lene Buchwald
• Karen Sørensen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer.
Gennemgang af referat fra sidste møde.
Økonomi, Ingeborg
Evaluering af Rep møde. Evaluering af foredrag og antal
Dansens Dag: Regnskab/budget. Oversigt/plan Info.
Euro Convention 2014: Svend-Erik
 Registrering forløb?
 DAASDC PR i forbindelse med EC 2014?
 Badges og bjælker, plakater, bannere, vinylbannere m.m.: Kristen
 Ceremoni ved EC 2014
7. Møde med europæiske forbund ifbm. Ec 2014
8. Markering af DAASDC 25 års jubilæum, evt. ifm. EC2014, DAASDC. Konkurrence –
billeder / Mads
9. Klubber og foreninger uden for DAASDC. Materiale gennemgås. Hvad kan vi tilbyde.
Hvorfor skal de melde sig ind i DAASDC. Velkomstpakke Deltagelse, tanker og ideer.
Behandling af Lenes fremsendte.
10. Gøre brug af Karens forslag til Horsens kommune Evt. rundsendes til klubber som har
interesse
11. Dansk Convention 2015, Ingeborg
12. Websiden, opdatering. Ny front på SquareDanceDanmark.dk Hvordan kommer vi videre ?
Mads: vil du evt spørge Poul Erik om vi skal have hjælp udefra. Jeg har måske et forslag
13. PR materiale til klubberne. Kontakt klubber ifb m arrangementer: Kristen
14. Respons på Highlights
15. Udbredelse af Squaredance til børn og unge: Børns vilkår, Red barnet, o.a Dance for Life?
16. Eventuelt.

DAASDC - Danish Association of American Square Dance Clubs

1 Godkendelse af dagsorden, valg af referent,
ordstyrer.

Ordstyrer: Svend-Erik
Referent: Lene

2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
Den nye dagsorden blev rettet

Referatet blev godkendt

3 Økonomi, årsregnskab 2013, budget 2014,

Der var denne gang kun to klubber der
ikke har indbetalt til tiden, men det er sket
nu.
BEMÆRK - bestyrelsesmedlemmerne er
selv ansvarlig for at indsende kørselsregnskab
Den største post i PR- budgettet er betaling
af foredragsholder ved repræsentantskabsmødet.
Der er allerede bestilt/solgt 80 badges til
convention

4 Evaluering af Repræsentantskabsmøde.
Evaluering af foredrag og antal

Kun 18 ud af 42 klubber var repræsenteret.
Bestyrelsen synes ikke det er mange, men
der var et pænt antal deltagere, og dem der
mødte op var engagerede. Det er så kun
ærgerligt for dem der ikke mødte op, da
det var en fin peptalk Maj-Britt Lund
holdt.
Bestyrelsen opfordrer til også at bruge det
om PR der ligger på vores hjemmeside.
Det var et meget hurtigt afviklet repræsentantskabsmøde. Der var måske ikke meget
diskussion.
Husk at dette møde er den øverste myndighed i forbundet og det er her man skal
komme, hvis man ønsker at ændre noget,
og det er her man kan blive hørt.
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Ingeborg

5 Dansens Dag: Regnskab/budget.
Oversigt/plan Info.

Der er bevilget op til 10.000 kr. fra Nordea
fonden og der er et skema som skal
udfyldes.
Al dokumentation skal indsendes
Alle udgifter skrives på, og så lader vi
fonden vurdere, hvad der kan dækkes af
det bevilligede.

Ingeborg
Lotte

Der er sendt pressemeddelelse ud til alle
medier i Københavns- området angående
dansens dag.
Videooptagelse af dansen

6 Europæisk Convention 2014: Svend-Erik
Registrering forløb?

DAASDC PR i forbindelse med EC 2014?

Alle er velkommen til at optage dansen –
både på Rådhuspladsen osv.

Det kører derudaf. Det vælter ind med
tilmeldinger.
Det er ikke muligt at tilmelde mere end to
personer samtidig, da programmet arbejder
med flere valutaer. Når systemet skal
bruges til et dansk Convention kan det
sættes op til at der kan tilmeldes flere pr.
gang.
Der er nu over 600 tilmeldte, men deraf er
under 300 danskere. Vi håber der kommer
mange tilmeldinger de næste dage op til 1.
maj – ikke mindst danskere.
Det skal undersøges om der en anden gang
kan bruges pay-pal som supplement til
bankoverførsel, så der kan betales med
VISAkort. Det er for dyrt for de
udenlandske dansere at lave
bankoverførsler. Det er også dyrt for
klubben.
Store roser til Hedens Squaredanseres
medlemmerne der er fantastiske til at
bakke op om udvalget og gerne vil hjælpe.
Maj Britt Lund laver presse meddelelser
der sendes ud således at klubberne kan
bruge dem i tiden op til. Vi håber lokal-tv
kommer og nogle store aviser måske.
Nogle dansere udvælges til interview
således at de kan forberede sig.

Badges og bjælker, plakater, bannere,
vinylbannere m.m.:

Badges bestilles når antallet er på plads
kort tid efter 1. maj.
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Lotte

Husk at aflevere bannere efter brug.
Svend-Erik kredser selv ind, hvad han har
brug for.

Svend-Erik

Ceremoni ved EC 2014.

Carsten Toldbod og Annie sætter sig
sammen med Lotte og laver oplæg.

Lotte

Konkurrence – billeder Mads

Der er indkommet 1 billede. Vi håber der
kommer flere efter på onsdag.

7 Møde med europæiske forbund ifbm. Ec
2014

Lokale til dette er booket. Vi vil servere
dansk smørrebrød for forbundet. Mødet
indkaldes til fredag aften kl. 21.00, og der
afsættes 1½ time.
Forslag til dagsorden:
- Synliggørelse af squaredancen
siden sidst (hvert forbund får 5
minutter til at fortælle)
- Samarbejde i det europæiske
forbund
- Hvad forventer vi i fremtiden –
noget fælles?
- Europæisk Conventions fremtid –
evt. reduktion i antallet af callere
således at udgifterne holdes nede
og flere måske får lyst til at
afholde Convention i fremtiden
- Er der nye forslag til fond til brug
for underskuds garanti
- Er det de enkelte forbund der skal
betale rejseudgifter for
callerene/cuerne ?
- Hvordan når vi ud til de unge –
squaredance for børn og unge
- Forenkling af guidelines
- Hvordan nedbringer vi udgifterne
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Lotte

9

Markering af DAASDC 25 års jubilæum,
evt. ifm. EC2014, DAASDC.

Hans Jørgen Bugge vil gerne lave
billedcollage.
Låne billeder i Roskilde.

Ingeborg

Kontakt til Bennie Bojer.

Lene

Redaktør Michael Fagerberg redigerer et
jubilæumsskrift.

Klubber og foreninger uden for DAASDC.
Materiale gennemgås. Hvad kan vi tilbyde.
Hvorfor skal de melde sig ind i DAASDC.
Velkomstpakke Deltagelse, tanker og ideer.
Behandling af Lenes fremsendte.

10 Gøre brug af Karens forslag til Horsens
kommune Evt. rundsendes til klubber som
har interesse

11 Dansk Convention 2015, Ingeborg

Jens Ole og Ingeborg er ansvarlig for
ophængning.

Ingeborg

Tjek om de findes flipover.

Svend Erik

Indlæg til Jubilæumsskrift.

Lotte

Lene se Maj Britt Lunds hjemmeside video
7.
Lene sender brev ud til alle i bestyrelsen
igen. Der gives respons, så punktet kan
tages op og afsluttes på næste møde

Lene

Karen laver forslag der kan rundsendes til
klubberne. Dette sendes til klubberne som
selv er ansvarlig for at sende det til
skolerne omkring de enkelte klubber.

Karen

Vi forsøger at optage lidt squaredance med
børn som sendes med ud sammen med
brevet. Lotte kontakter danseskole.

Lotte

Fredensborg arbejder på sagen.
Flyer udarbejdes. Den offentliggøres efter
overlevering på Europæisk Convention.
Bord ønskes på dette års convention fra
lørdag aften efter overlevering til
forskelligt pr-materiale for ferie i
København /Nordsjælland.
Der er møde igen på søndag i udvalget
Der er enkelte punkter der stadig mangler
afklaring.

12 Websiden, opdatering. Ny front på
SquareDanceDanmark.dk Hvordan kommer
vi videre ?

Udsættes til næste gang.
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Svend-Erik
sørger for bord

13 Pr materiale til klubberne.

På repræsentantskabsmødet blev alle
opfordret til at bruge vores materiale og
bestille i god tid hvis der er nogen der
mangler.
Kontakt klubber i forbindelse med
arrangementer.

14 Respons på Highlights

Der var ikke mange indlæg i sidste
Highlights. Hvordan får vi nogen til at
skrive i vores blad?
Vi opfordrer klubberne til at bestille
fysiske blade, da mangel på indlæg måske
skyldes at danserne ikke læser bladet.

15 Udbredelse af Squaredance til børn og unge:
Børns vilkår, Red barnet, o.a Dance for
Life?

Vi lader dette vente lidt og håber på at
punkt 10 giver mere.

16 Eventuelt.

Forslag fra May Grandahl behandles på
næste bestyrelsesmøde, da Mads havde
meldt afbud til dette møde.
Næste bestyrelsesmøde:
24. august 2014
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Kristen

