Referat af DAASDC bestyrelsesmøde
søndag d. 20. november 2022, kl. 11.00
Sted: Aahavevej 11, 8300 Odder.
Til stede: Lotte Krogh Vangsgaard, Svend-Erik Mosegaard Hansen, Jens Ole Jensen, Jørgen Peder Henriksen,
Preben Hansen. På Jitzi-meet: Birgitte Knak-Nielsen. Afbud fra Karen Sørensen.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Beslutningspunkt: Økonomi:
Periode regnskab. Klub
oversigt: Svend-Erik

3. Beslutningspunkt: Videre
arbejde med ideer til PR.
Arbejde med nyt skriftligt
materiale. Lave en
oversigt/disposition/
kompendium m.m.
Opsummering og
gennemgang af tidligere
forslag fra Jens Ole, Birgitte
og Lotte. Hvilke forslag skal
vi arbejde videre med?
Opgaver fordeles.

Hvad drejer det sig om.
Beslutning
Dagsorden udvidet med punkt.
10.: ang. Convention. Punkt 11
bliver evt. og punkt 12 bliver
næste møde.
Svend-Erik gennemgik
regnskabet. Der er færre
dansere. Det skønnes der er
knap 800 dansere mod 900
sidste år. Mange er i flere
klubber, så antallet af dansere er
mindre end knapt 800. Indtægter
fra medlemsafgifter og
klubkontingenter er faldet med
13.475 kr. for hele året i forhold
til budget. Regnskabet er ikke
kritisk. Stadig overskud.
Forslag fra Jens Ole, Lotte og
Birgitte gennemgået. 2 punkter
valgt, som vi vil gå videre med.
1. vi vil lave et nyt
tidssvarende materiale
til undervisning af unge i
squaredans til og med
Mainstream. Det skal
både være skriftligt og
en lille film med
supplement af Tik TOK.
Materialet skal kunne
bruges professionelt
mange steder.
2. Vi besluttede, at DAASDC
vil give 1000 kr. til
klubber, der aftaler
opvisning og prøvedans
med firmaer og lignende
f.eks. i forbindelse med
personaledage,

Hvem gør hvad?

Svend-Erik valgt som ordstyrer
og Birgitte valgt som referent.
Svend-Erik fortsætter med at
lave regnskab.

Lotte kontakter Carsten Nielsen
for videre planer.
Jens Ole undersøger muligheder
for optagelse af film via sit
arbejde.
Svend-Erik undersøger Teknisk
skole/medielinje for optagelse af
film.
Birgitte undersøger professionelt
mediehus, når der er lagt et
budget for projektet.
Der skal udarbejdes brev, som
udsendes til klubberne. Emnet
tages op senere.

julefester og lignende.
Betingelse: klubben
bruger levende caller,
udarbejder
infomateriale, bruger
DAASDC foldere samt
laver invitation til
tilskuere/deltagere om
min. 3 gratis prøvegange
i klubbens regi. Klubben
skal deltage med mindst
2 squares. EVT. ”låne” i
naboklubben. Stiller
klubben kun med 1
square kan den modtage
500 kr. Klubben
bestemmer selv,
hvordan pengene skal
bruges, evt. til caller,
infomateriale, kørsel
m.m.
4. Beslutningspunkt:
Fællesregler Øst og Vest
vedrørende Koordinering

5. Beslutningspunkt: Highlights.
Svar på nedlæggelse af
Highlights.

6. Beslutningspunkt: Afholdelse
af ”aktivitetsdag” evt. 3.
søndag i marts, eller i
forbindelse med Convention
i Sæby. Evt.
Callerclinic/instruktørkursus
eller lign. gerne i samarbejde
med CSD.

Opdatering af de fælles regler for
koordinering af Afd. Øst og Vest:
der skal stå, at alt rykker i forhold
til Convention. Denne passus har
tidligere stået der, men er faldet
ud.
DAASDC har foreslået, at
Highlights skal nedlægges og
erstattes af et nyhedsbrev på
hjemmesiden. Webmaster har
lavet spørgeskema i sidste
Highlights. Vi kender ikke
resultatet af undersøgelsen.

Svend-Erik tager kontakt til
Birger Rind, der tager kontakt til
Finn Sørensen.

DAASDC vil gerne markere
klubbernes runde fødselsdage.
Bestyrelsen beslutter, at sløjfe
aktivitetsdagen den 3. søndag i
marts. Kan herefter bruges til
dansearrangementer.

Preben undersøger, hvor gamle
klubberne er.

Bestyrelsen overvejer i stedet at
arrangere
callerclinic/instruktørkursus i
forbindelse med Convention i
Sæby.

Jens Ole kontakter Mads Nielsen.
Endelig beslutning senere.

Jens Ole kontakter Mads Nielsen

7.

Punktet udsattes til en anden
gang.

Beslutningspunkt: Optælling
og gennemgang af DAASDC
materiale.

8. Debatpunkt: Afslutning med
Dans Danmark

9. Debatpunkt: ”Ansætte”
professionel til at varetage
FaceBook og Instagram og
andet SoMe. TikTok

Lotte stillede forslag til en måde
hvorpå klubber evt. kan melde
sig ind i Dans Danmark. KODAafgift for disse klubber skal
forhandles inden for Dans
Danmark.
I den forbindelse drøftede vi
vigtigheden af, at callere på
grund af KODA-afgift sørger for
opbakning fra en klub, når de
laver optræden uden for
klubregi.
De planer der blev vedtaget
under punkt 3, skal være klar, før
vi kan beslutte noget på dette
punkt.

Lotte udarbejder nærmere.
Emnet tages evt. op ved
repræsentantskabsmødet til maj
2023 i Sæby.

Lotte kontakter Mads Nielsen om
dette.

Emnet tages op senere. Lotte.

Umiddelbart en god ide at
”ansætte” en person, der kan
arbejde med SoMe.

10. Ang. Convention.

DAASDC’s bestyrelse opfordrer
alle til at henvende sig, hvis de
kender en person, der kunne
tænkes at have evner til dette.
Repræsentantskabsmøde 2023
bliver holdt i forbindelse med
Convention i Sæby.
Vi opfordrer sjællænderne til at
bakke op omkring dansk
Convention og ikke tage til
svensk Convention, som er på
samme tid.

11. Evt.
12. Næste møde

Lotte oplyste, at guidelines for
europæisk Convention bør
fornys.
Der var intet under dette punkt
Online møde onsdag den 1.
februar 2023 kl. 14 til 17.

Preben tager flyere med til
Sjælland.

Alle gennemgår guidelines og
skriver kommentarer rundt på
mailen.

Preben inviterer

