
Referat af DAASDC bestyrelsesmøde                                                                  
Onsdag d. 3. marts 2021 kl 19 til 21.30                                                                                    

Til stede: Lotte, Svend-Erik, Kristen, Preben, Henning og Birgitte (ref.) 
Afbud fra Karen 

Dagsorden Beslutning/debat Hvem tager sig af opfølgning? 

1. Godkendelse af 
dagsorden og referat 
fra 3. oktober 2020 

Begge godkendt Svend-Erik blev valgt som 
dirigent 

2. Beslutningspunkt: 
Økonomi. Evt. nyt fra 
Henning. Kontingent 
forår 2021 

 

Det færdige regnskab er sendt til 
bestyrelsen til orientering. Er 
sendt til foreningens revisorer, 
men endnu intet svar tilbage. 
Henning oplyste, at 
kontogebyret i vores bank stiger 
fra ca. 1000 kr. til ca. 6000 kr. om 
året. Vi prøver hver især at 
spørge os for i vores nærområde 
angående en billigere bank og 
melder tilbage til Henning inden 
1. april, gerne før. Vi skal spørge 
til årlige omkostninger og 
oprettelse. 

Henning spørger blandt andre 
COOP-bank og Lotte spørger 
Vendsyssel Sparekasse. 

Kontingent for foråret: på grund 
af corona er der kun opkrævet 
klubkontingent fra klubberne (50 
kr.) 

Henning + os andre 

3. Beslutningspunkt: 
Forslag til 
vedtægtsændringer, 
DAASDC 

Vedtægterne og 
ændringsforslagene blev 
gennemgået og vil blive fremlagt 
på kommende 
repræsentantskabsmøde efter 
renskrift. 

Bigitte skriver rent 

Lotte sender ud med indkaldelse 
til repræsentantskabsmødet. 

4. Beslutningspunkt: 
Repræsentantskabsmøde 
2021. Hvornår skal vi 
afholde? Præsentation af 
nyt registreringsprogram 
til danse. Har I afprøvet? 
 

Vi overvejede, om vi kunne 
afholde repræsentantskabsmøde 
digitalt, men gik bort fra det på 
grund af vedtægterne.  

 

 

 



 
 

Vi venter med beslutning, til vi 
ved mere om Corona-
situationen. 

Ang. nyt registreringsprogram: 
der er dialog mellem koordinator 
i Vest og Mads. Det skal meldes 
ud til klubberne, at programmet 
findes.  

 

 

 

Lotte 

5. Beslutningspunkt: Danish 
Convention 2022, 2023, 
Ocean og Sydkysten vil 
gerne afholde i 2022, se 
tidligere mail. DAASDC 
støtter op på samme 
betingelser som pt.  

 

Besked sendes til 
Nordjysk Convention 
gruppe. 

Convention bliver 10-12. juni 
2022. De 2 klubber er anbefalet 
et budget på 250  frem for 325 
dansere grundet muligheden for 
at vi har mistet dansere i 
nedlukningen. Færre callere er 
også anbefalet. DAASDC støtter 
op på samme betingelser som 
2021. 

Convention 2023 kan blive i 
Nordjylland. Vi sender besked til 
Nordjysk Convention gruppe 

 

 

 

 

 

Lotte 

6. Beslutningspunkt: DGI 
vil afholde 
idrætsstormøde i 
Aalborg 4-6. juni 2021. 
Der vil være fokus på 
dans. Alle former. Vi 
deltager, HVIS det 
bliver til noget. Skal 
lave opvisninger, PR. 
Postkort/flyers til 
uddeling, indbydelse til 
tilskuere. TV og medier 
er koblet på. Lounge 
område med ”snak”. 
Forslag til stand som 
tilbydes . Inbydelse til 
klubberne. Caller?  

Det viser sig, at det ikke er DGI, 
der står for arrangementet, men 
Aalborg kommune. Diamonds 
var blevet inviteret, men overlod 
den til Lotte (DAASDC). Lotte har 
ønsket 3x15 minutter til 
optræden med Square Dance om 
lørdagen den 5. juni. Der kan 
også blive tale om workshops for 
publikum. Der skal laves en flyer 
til uddeling, hvoraf det fremgår, 
hvor i landet, man kan danse. Vi 
deltager for at have foden 
indenfor de næste år, hvor vi må 
forvente, at arrangementet 
bliver større. 

Lotte skal til møde med 
arrangørerne den 23. marts, men 
skal give besked, om vi vil være 
med inden 15. marts. Der skal 
snart sendes en forhåndsbesked 
ud til klubberne.  

Udgifter til arrangementet kan 
tages på PR.- kontoen. 

Lotte 



Lotte kontakter caller. 

Måske kan Square Dance 
Danmark låne Utzon-salen og 
lave vores egen dans der under 
arrangementet. 

Vi besluttede, at vi ville være 
med til arrangementet, hvis det 
gennemføres. 

7. Debatpunkt: Corona. 
Hvordan kommer 
klubberne i gang igen? 
Vaccinationspas til 
klubaftener og danse? 
Udendørs? 

Hedens: Fra 1. april arbejdes der  
med square dance på skoler i 
Ikast for 5-6. klasse for forældre 
og børn. 

Penguins satser på dans i Tranum 
i uge 29.  

Skal vi kræve vaccinepas? 
Meningerne er delte, men 
enighed om at hygiejnen skal 
være i top ved kommende 
danse. Vi vil også gerne opfodre 
folk til at blive vaccineret. Måske 
stiller andre krav om vaccinepas. 
Gerne udendørs dans så meget 
som muligt.  

Alle 

8. Beslutningspunkt: 
Europæisk Convention 
2024. Datoer: ?? Ikke 
uge 29 og tilknyttede 
weekends. 

Mulighederne underøges 
nærmere. 

Svend-Erik følger op 

9. Debatpunkt: Udskudt 
fællesmøde evt. med 
foredrag/dans. 
”Genåbningsdans” ? 
Erstatning for 
Convention 2021? 

Vi arbejder videre med tanken. 
Evt. sidste weekend i august eller 
første i september. Vi tænker på 
en genåbningsdans + 
repræsentantskabsmøde. 
Seniorhuset i Odense spørges om 
mulig leje af Hal 2 og Salen. Evt. 
genåbningsdans skal være gratis 
for danserne. 

Lotte 

10. Nyt møde 
 

Online 5/5-2021 kl 19  

11. Eventuelt 
 

Henning vil gerne afløses som 
kasserer.  

Tak for i dag. 
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