Indkaldelse til DAASDC bestyrelsesmøde
SØNDAG d. 14. oktober 2018 kl 11.00 – 15.00
Sted:
Karen Sørensen, Havne alle 3, Horsens
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkendelse af dagsorden og referat fra JUNI 2018
Økonomi – Henning, VISA kort mobilpay tilknyttet??
Gennemgang af referat fra Rep. Mødet.
Koordineringsmøder Vest og Øst, Gennemgang af referater og briefing
Ønske fra Vest: om et dagsmøde 3. søndag i marts: Udvikling /afvikling af klubber. Workshop om
eftermiddagen: Samarbejde og positiv udveksling af ideer klubber imellem
Beslutningspunkt: Persondataforordningen: Forslag til udformning af indmeldelsesblanket
Beslutningspunkt: Convention 2019 og 2020: Convention STOR banner, tilbud
Debatpunkt: Fremtidige conventions: DAASDC står for økonomi / har indflydelse på
callerbesætning, Klubber deltager som praktiske ”hænder”, alt fortæring udliciteres.
Beslutningspunkt: Associeret medlem i DIF. Møde med Karen Pedersen fra Dansk Sportsdans
Forbund. Tildeling af midler til de aktive klubber. Fordelingsnøgle?
Ideer til ny folder: Læs venligst de ideer Birgitte sendte.
Beslutningspunkt: Samarbejde – klubber imellem, hvordan? Indkaldelse af klubber i samme
område? Hvad gør DAASDC?
Beslutningspunkt: Samarbejde med højskole: Ugekursus med squaredance som basis. Forsøg
2019
Debatpunkt: Ny hjemmeside, kommentarer, Tak til Mads og Poul Erik
Nyt møde
Eventuelt

Med venlig hilsen
Lotte
Dagsorden
1.Godkendelse af
dagsorden og referat fra
JUNI 2018
2.Økonomi – Henning,
VISA kort mobilpay
tilknyttet??

Referat
Dagsorden og referat godkendt

Der er ikke kommet så mange kontingentindbetalinger
ind endnu, Tegner til overskud da der ikke er brugt så
meget på de enkelte konti i forhold til budget.
Visa kort kan ikke tilknyttes men et masterkort kan
tilknyttes.

Ansvarlig

3.Gennemgang af referat
fra Rep. Mødet.

4.Koordineringsmøder
Vest og Øst, Gennemgang
af referater og briefing

5.Ønske fra Vest: om et
dagsmøde 3. søndag i
marts: Udvikling /afvikling
af klubber. Workshop om
eftermiddagen:
Samarbejde og positiv

MobilePay kan tilknyttes som erhverv mod 75 øre pr.
transaktion, oprettes når der er behov for indbetaling den
vej
Visitkort og visitkortholder står i referat. Efter drøftelse
fandt vi frem til, vi godt vil levere visitkort og
visitkortholdere, når der meddeles, hvor de tænkes
ophængt og om der er de nødvendige tilladelser.
Klub kontaktes som havde ytret ønske om både visitkort
og visitkortholder.
Det kunne være ønskeligt at der står med navns nævnelse
i referatet hvem der kommenterer til f.eks. beretning så
der efterfølgende kan rettes henvendelse med afklarende
spørgsmål.
Vest: Kun 8 klubber ud af 24 deltog, klubber bør deltage
for at være med til, at vi i fællesskab kan fremme
squaredansen og blive orienteret om hvad der foregår i
squaredans Danmark. Der blev tilføjet i
koordineringsaftalen, at der ikke må arrangeres andre
danse i weekend, hvor der er traditions danse. Ligeledes
opfordring at CSD danse også koordineres.
Øst: Har mål om at der kun er en dans i mdr. dvs. ca. 4
danse om året plus CSD afholde dans i september. Øst
arbejder desuden på at lave flere fællesdanse som et
samarbejde mellem klubberne.
Der blev under øst mødet debatteret om at der tilbydes
foredrag el.lign., men det var der ikke den store interesse
for.
Square Dance Danmarks bestyrelse har taget til
efterretning, at Øst ikke længere ønsker, at referater,
forretningsorden og koordineringsaftalen skal være
tilgængelig på Square Dance Danmarks hjemmeside.
Square Dance Danmarks bestyrelse finder det uheldigt, da
Øst på den måde lukker sig. Dette kræver en nærmere
drøftelse.
Formand fra en klub ønsker ikke sine kontaktoplysninger
stående på DAASDCs hjemmeside. De blive fjernet og
klubben får besked af Lotte.
Square Dance Danmarks bestyrelse arbejder for mere
åbenhed om, hvad der sker i vores forbund. Derfor finder
vi det uheldigt, at man ikke kan finde oplysning om en
klub på hjemmesiden. Vi anerkender dog henvendelsen
og talte om, hvordan vi kunne løse dette problem.
Vi bestiller lokale i Odense til at afholde møde om f.eks.
denne overskrift.
Oplæg ved: Kom hurtig med personer, Spejder, DGI?
Eftermiddag bruges til ideudveksling og evt. oplæg fra
klubber hvor der stadig lykkes at skaffe nye dansere.

Birgitte

Birgitte

Lotte

Lotte
alle

udveksling af ideer
klubber imellem
6.Beslutningspunkt:
Persondataforordningen:
Forslag til udformning af
indmeldelsesblanket
7.Beslutningspunkt:
Convention 2019 og 2020:
Convention STOR banner,
tilbud

8.Debatpunkt: Fremtidige
conventions: DAASDC står
for økonomi / har
indflydelse på
callerbesætning, Klubber
deltager som praktiske
”hænder”, alt fortæring
udliciteres.
9.Beslutningspunkt:
Associeret medlem i DIF.
Møde med Karen
Pedersen fra Dansk
Sportsdans Forbund.
Tildeling af midler til de
aktive klubber.
Fordelingsnøgle?

10.Ideer til ny folder: Læs
venligst de ideer Birgitte
sendte.

11.Beslutningspunkt:
Samarbejde – klubber
imellem, hvordan?
Indkaldelse af klubber i

Udformet skema blev gennemgået med enkelte rettelse.
Skemaet vil snarest bliver tilgængeligt på hjemmesiden.
Andet forslag fra Sydjysk SD klub bliver også tilgængeligt.
Begge skemaer bliver i en Word format så de enkelte
klubber kan tilrette i forhold til deres ønsker.
Convention 2019 er på plads med callere og aftaler med
Sæby Fritidscenter. Trail end dance torsdag aften med
tilbud om M, P og C2 dans.
Der bliver mulighed for at bestille t shirt På hjemmesiden.
Convention 2020: Roskilde eller Stoholm der bliver spurgt
i de pågældende klubber.
Stor banner til brug i forbindelse med convention 2019
Kristen og Svend-Erik får 14 dage til at høre om pris
Laser Henning har et tilbud
God ide hvis der ikke er klub, der byder ind. Vigtigt der
bliver udformet en drejebog, hvordan samarbejdet skal
fungere. Til næste møde arbejder alle med udformning af
en sådan.

Vi Kan blive associeret medlem under Dansk Sportsdanser
Forbund (DSF) i DIF med medlemsafgift på 10,- pr.
medlem og 500 kr. i oprettelse gebyr pt.
I DSF har man påbegyndt arbejdet i Strategiudvalg, hvor
vi har mulighed for at deltage. Ved deltagelse opnås
mulighed for et større tilskud til vores aktiviteter.
Strategi papirer bliver sendt til alle, som læser det og
melder tilbage.
Vi afventer indmeldelsespapir samt samarbejdsaftale fra
DSF
Beslutning: DAASDC melder sig ind som medlem
Beslutning: Vi får lavet forskellige billeder, der giver
forskellige udtryk: Gammel, Ung hiphop evt. cowboy
m.m. Vi arbejder alle med tekstforslag, som sendes til
Lotte.
Der laves billeder i år (dette års budget) og tekst og den
endelige trykning næste år (næste års budget). Samtidig
med folderen arbejdes der med visitkort. Genkendelighed
vigtigt
Punktet udskydes til næste møde.

Lotte,
Henning

Birgitte
(Roskilde)
Svend-Erik
(Stoholm)
Kristen,
Svend-Erik

Alle

Lotte/alle

Lotte
alle

samme område? Hvad gør
DAASDC?
12.Beslutningspunkt:
Samarbejde med højskole:
Ugekursus med
squaredance som basis.
Forsøg 2019
13.Debatpunkt: Ny
hjemmeside,
kommentarer, Tak til
Mads og Poul Erik

14.Nyt møde
15.Eventuelt

Paul Bristow og Bjørn Andersson som callere.
Brandbjerg højskole står for økonomien og alt det
praktiske. De laver en annonce som skal i High light uden
beregning (beslutning)
En flot hjemmeside mange roser fra dansere
Nysgerrigknap: kunne være godt med film med folk i
almindeligt tøj
Danseliste udseende er der kommet få kommentarer til.
Vi arbejder med de kommentarer der er kommet
Tak til Mads og Poul Erik vi giver en erkendtlighed som
tak for det store arbejde.
3. eller 10. februar
Henning: Referat med underskrift 2017 skal med i banken
Preben: Nye bestyrelsesmedlemmer bliver præsenteret i
High Light.

Lotte

Preben
Preben

