
Referat af DAASDC bestyrelsesmøde 
Onsdag den 1. februar 2023 kl. 14 til 16.30 

Sted: online via jitsimeet. 
Til stede: Lotte Krogh Vangsgaard, Svend-Erik Mosegård Hansen, Jens Ole Jensen, Preben Hansen, Jørgen Peder 
Henriksen og Birgitte Knak-Nielsen (ref.) 
 

Dagsorden Beslutning/debat Hvem tager sig af opfølgning? 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med ændring:  

Der tilføjes punkt 12: debatpunkt 
Convention 2023. 

Svend-Erik valgt til dirigent. 

2. Beslutningspunkt: 
Økonomi: Regnskab 2022/ 
Svend-Erik 

Regnskabet var sendt ud på mail. 
Svend-Erik oplyser, at der er et pænt 
overskud, som desværre afspejler, 
at vi ikke har brugt nok penge til 
PR/inspiration. Regnskabet sendes 
til revisor. Svend-Erik udarbejder 
budget for 2024 inden næste 
bestyrelsesmøde. 

Svend-Erik 
 
 
 
 
 
 
 

3. Beslutningspunkt: 
Deltagelse i Idrætsmøde 2-
4.maj? Deltagelse i 
forberedende møde den 9. 
februar? 

Lotte deltager i mødet den 9. 
februar i Nørre Sundby. Hvis vi skal 
deltage som forbund, skal de der 
møder op, kunne dele materiale ud 
om Square dans rundt om i 
Danmark, så evt. interesserede kan 
vide, hvor de kan henvende sig til. 
Endelig beslutning om deltagelse 
ved næste bestyrelsesmøde. 

Lotte deltager i mødet den 9. 
februar. 

4. Beslutningspunkt: 
Afholdelse af 
Repræsentantskabsmøde 
ved Convention i Sæby. 3 
på valg. Punkter til 
dagsorden. 

Repræsentantskabsmødet bliver 
lørdag den 20. maj kl. 9. 
På valg er Jens Ole, Svend-Erik 
(kasserer) og Preben samt de 2 
suppleanter Jørgen Peder og Karen. 
Vi besluttede at tage et punkt på 
dagsordenen, der handler om 
mulighed for at gå over til Dans 
Danmark. Alle laver forslag til et 
oplæg til næste møde, hvor vi 
sammen laver et færdigt oplæg 

Alle 

5. Beslutningspunkt: liste over 
klubjubilæum. Skal de 
hyldes ved Convention? 
Jubi-badges? Big River 
fejrer 25 år på lørdag.  

Preben kontakter Mads og laver en 
liste over, hvornår klubberne har 
jubilæum. 
 
Vi vil hylde alle med jubilæum 

Preben 
 
 
 
Lotte 

6. Beslutningspunkt: Bestilling 
af bjælker, plaketter m.m. 

Der skal bestilles 300 små bjælker og 
1000 ringe. Evt. kontakte Ishøj. 
 
Bestilling af plaketter og badges til 
convention-værter 

Preben 
 
 
 
Lotte 

7. Debatpunkt: ”ansætte” 
professionel til at varetage 
FaceBook og Instagram og 
andet SoMe. Tiktok 

De der har kontakt til unge 
mennesker bedes tale med dem om 
at lave små indslag på SoMe med 
unge mennesker, der danser Square 
Dance. 

alle 



8. Debatpunkt: Er vi færdige 
med Dans Danmark? Eller 
skal vi tage det op på 
repræsentantskabsmødet? 

Er allerede drøftet under punkt 4. alle 

9. Debatpunkt: fra sidste 
bestyrelsesmøde: 
opdatering af Guidelines 
vedrørende europæisk 
convention kan vente. 
Guidelines gennemgås for 
Danish Convention. Skal 
revideres. 

Senest 2024 skal vi have forslag til 
opdatering af europæiske guidelines 
for convention revideret, så det kan 
godkendes på mødet mellem 
repræsentanterne for de 
europæiske forbund. 
Guidelines for dansk convention 
forsøges lagt ud til en komite af 
dansere. Foreslås på 
repræsentantskabsmødet.  

alle 
 
 
 
 
 
Lotte sætter punktet på dagsorden 

10. Debatpunkt: Birgittes 
indlæg om fremstilling af 
materiale til biblioteker, 
Jens Oles indlæg fra pr-
afdelingen på hans 
arbejdsplads. 

Forslag om at lave en flot bog om 
square dance i Danmark og lægge på 
bibliotekerne var lidt sjov i alvoren: 
At square dansen i Danmark er ved 
at dø. Hvis vi ikke tror, den er ved at 
dø, er det bedre at bruge pengene 
til noget der skaffer nye dansere. 
Jens Ole om hjemmesiden: den 
fungerer, fordi man kan finde fakta 
der. Danserne og klubberne kan ikke 
undvære den.  
Der er behov for at klubbernes 
hjemmeside er opdaterede, fordi 
DAASDC’s hjemmeside henviser til 
dem. Vi vil kontakte klubberne om 
dette. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitte 

11. Debatpunkt: Newsletter 
fremadrettet 

Lotte har fået positive reaktioner fra 
flere dansere. Vi beslutter, at vi 
fortsætter på denne måde.  
Der skal et skilt på hjemmesiden 
ang. Newsletter. Mads bedes sørge 
for dette. 

 
 
 
 
Lotte kontakter 

12. Debatpunkt: Convention Det er blevet dyrere at gennemføre 
convention i Sæby. Nordjysk 
Convention prøver at skaffe 
sponsorkroner og udgifterne er 
holdt nede på flere måder. 
Bestyrelsen foreslår, at 
arrangørerne søger om 
underskudsgaranti. 

 
 
 
 
 
 
Lotte kontakter 
 

13. Evt.  Spørgsmål om New-Style. Vi vil 
prøve at kontakte disse klubber og 
måske foreslå et samarbejde. Vi skal 
først finde, hvor og hvor mange de 
er. 
Birgitte omtalte muligheden for at 
introducere square dance til 
ukrainske flygtninge i Danmark. 
DAASDC vil støtte dette økonomisk. 

 
Preben arbejder videre med dette 
 
 
 
 
Birgitte arbejder videre med dette. 



14. Næste møde Onsdag den 12. april 2023 klokken 
15. 
På jitzimeet. 

Preben indbyder 

 


