
Referat af online DAASDC bestyrelsesmøde                                                                    
Søndag d. 11. september 2022.                                                                                 

Sted: Hjemme hver for sig. (Preben laver link) 

Afbud fra: Karen og Jørgen Peder. 

Dagsorden Beslutninger/diskussion Hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Punkt 3 i dagsorden blev 
ændret. 

Svend-Erik udpeget som 
ordstyrer. 

Birgitte udpeget som 
referent. 

 

2. Beslutningspunkt: 
Økonomi: 
Perioderegnskab/overslag 
v. Svend-Erik 

Perioderegnskab var sendt 
til bestyrelsen på forhånd 
og blev gennemgået af 
Svend-Erik på mødet. Han 
oplyste, at regnskabet er 
uden problemer. 
Beholdning p.t. 192.715,74 
kr.  

Ang. lager af T-shirts og 
badges: Vi skal skaffe det 
nøjagtige antal . 

 

 

 

 

 

Lotte og Svend-
Erik 

 

3. Beslutningspunkt: Videre 
arbejde vedr. indmeldelse 
i Dans Danmark? 
a. Skal vi stoppe med  

at arbejde på 
indmeldelse i DD? 

b. Skal vi fortsætte uden 
løsning af Koda 
spørgsmålet?  Skal vi 
kontakte Koda? 

Inden mødet havde Lotte 
sendt til bestyrelsen 
korrespondance med DD 
vedrørende Koda-aftale 
for squaredans i DD. Da 
DD ikke kan hjælpe os med 
at lave en aftale i DD, 
valgte et flertal af 
bestyrelsen i DAASDC at 
sige nej til at arbejde 

 

 

 

 

 



c. Arbejde på at kun 
DAASDC melder sig ind 
i forbundet DD. 

d. Fortsætte som nu, 
men holde en dør 
åben for en senere 
indmeldelse i DD. 

videre med squaredance-
klubbernes indlemmelse i 
DD. 

Bestyrelsen valgte dermed 
at fortsætte som nu, men 
vi vil holde en dør åben for 
genoptagelse af 
forhandlingerne. 

 

 

 

Lotte kontakter 
Dans Danmark 
og orienterer om 
dette. 

4. Beslutningspunkt: 
Deltagelse i 
koordineringsmøder i Øst 
og Vest 

Jens-Ole og Svend-Erik 
deltager i mødet i afd. Vest 
og Birgitte deltager i 
mødet i afd. Øst. 

Jens-Ole 

Svend-Erik 

Birgitte 

5. Beslutningspunkt: 
forretningsordenen 
gennemgås. 

Forretningsordenen blev 
gennemgået og godkendt 
kun med ændring af dato: 
Bestyrelsesmødet den 11. 
september 2022. 

Lotte kontakter 
Mads. 

6. Beslutningspunkt: Indlæg 
til Highlights 

Bestyrelsen overvejede 
fremtiden for Highlights og 
besluttede fortsat at 
udgive bladet med det, der 
er af evt. indlæg, annoncer 
m.v. 

Lotte kontakter 
Mads 

7. Debatpunkt: hvad vil vi 
med DAASDC uden for 
DD. Mål og strategi? 

Fremtiden for 
squaredansen blev drøftet. 
Punkt 7 og 8 blev 
diskuteret under et. Det er 
især et problem, at der 
mangler steder for evt. nye 
dansere at lære Basic/MS 

Når bestyrelsen i DAASDC 
har sagt nej til at fortsætte 
med arbejdet med 
indlemmelse i DD, vælger 
vi ikke noget fra, men vil 
gerne tilkendegive, at vi 

 

 

 

 

 

 

 



med det videre arbejde 
uden for DD vil vælge 
noget til. Det blev 
besluttet, at hvert 
bestyrelsesmedlem 
udtænker 3 forslag til 
fremme af squaredansen i 
Danmark. Afleveres på 
mail inden 24. oktober 
2022. 

 

 

 

 

 

ALLE 
8. Debatpunkt: ”ansætte” 

professionel til at 
varetage Facebook og 
Instagram. 

Som punkt 7  

 

ALLE 

9. Debatpunkt: spørgsmål 
modtaget om: Hvad vil 
DAASDC bruge de 50.000 
kr. til, som er afsat i 
budgettet til PR?  

Hvis nogen har en god ide 

til fremme af 

squaredansen, kan der 

søges. Dog kan der ikke 

umiddelbart søges PR. 

midler til kørepenge og 

/eller løn.  
 

 

 

10.Eventuelt Bestyrelsen i DAASDC 
opfordrer de 2 
koordinatorer i Vest og Øst 
til at koordinere på tværs 
af landet. 

 

11.Næste møde. Næste møde vil blive 
søndag den 20. november 
2022. Det tilstræbes at 
blive fysisk, men ellers vil 
det blive på jitsimeet.  

 

BKN 120922 


