Referat af DAASDC’s ekstraordinært repræsentantskabsmøde
den 25. april 2010
Der var mødt 27 stemmeberettiget klubber op og CSD var også repræsenteret.

Valg af dirigent:
Hans Pitters blev foreslået – og valgt.
Han konstaterede at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var indkaldt lovligt og i henhold til
vedtægterne.

Valg af referent og stemmetællere:
Karina Dalgaard Hansen (Holbæk) blev foreslået til referent – og blev valgt.
Benja Nielsen fra Kalundborg og Jan Hansen (webmaster) blev foreslået – og blev valgt.

Valg af formand (vælges for 2 år):
Hans spurgte om der var nogle emner?
Lotte Vangsgaard og Gerda Bech Larsen ville gerne stille op som formænd.
Begge blev bedt om at lave en præsentation af sig selv.
Lotte startede med at fortælle, at hun har danset siden 1987 og hun startede som caller i 1994. Hun
har været med til at arrangere diverse danse/stævner. Hun havde lavet et slideshow som hun
fremlagde for os. Hun stillede sine mål op for DAASDC og hvilke punkter hun vil gå videre med
hvis hun bliver valgt som formand. Hun havde lavet en organisationsplan over hvordan hun gerne
vil have DAASDC skal være bygget op, og lavet forskellige punkter for hvordan vi skal nå de mål
hun havde stillet op. Hun gennemgik nogle eksempler og ideer på hvilke ændringer hun bl.a. ville
tage fat på. Det var både på klubniveau og som PR tiltag.
Lotte fremlagde et forslag til hvem der skulle side i bestyrelsen sammen med hende.
Næstformand: Claus Hansen
Kasserer: Ingeborg Vind Nielsen
Bestyrelsessuppleanter: Britta Bertel og Lars Christiansen
Gerda fortalte at hun har danset siden 2001. Hun har tidligere haft med bestyrelsesarbejde at gøre,
blandt andet 6-7 år i Hillerød Square Dans klub. Hun danser nu i Vordingborg, og bor på Møn.
Gerda vil arbejde med at bestyrelsen skal blive mere synlig og aktiv. Hun vil sørge for at varetage
klubbernes interesser. Der skal gøres en hel del på PR-siden, så vi får gjort squaredancen mere
synlig for omverdenen.
Hans spurgte om der var nogle spørgsmål til de 2 kandidater inden vi skulle stemme?

Per Hertz spurgte Lotte, om det skulle forstås på den måde, at hvis man vælger hende, så er det en
betingelse fra hendes side af, at resten af bestyrelsen bliver sat sammen som det forslag hun lige
havde fremlagt?
Hertil svarede Lotte: Ja.
Hans P. gjorde opmærksom på, at det kan man ikke ifølge vedtægterne. Man vælger først en
formand, så en kasserer og derefter resten af bestyrelsen.
Claus Hansen spurgte Lotte om hun stadig bliver som formand (hvis det er hende der bliver valgt
ind) hvis nu ikke det er det hold hun har stillet op der bliver valgt ind?
Lotte V. svarede at hun nok skal blive hvis hun bliver valgt ind. Hun ved også at disse personer hun
har haft talt med nok skal bakke op om DAASDC som Ad hoc folk hvis det er.
Hans spurgte om der var flere spørgsmål til kandidaterne før vi stemmer? Det var der ikke.
Der blev delt stemmesedler ud til alle klubber og CSD.
Lotte Vangsgaard blev valgt til ny formand for DAASDC med 17 stemmer.
Gerda Bech Larsen fik 11 stemmer.

Valg af kasserer (vælges for 1 år):
Der var kommet 2 forslag ind pr. mail/fuldmagt, da ingen af parterne kunne være til stede på mødet.
Det ene var fra Ingeborg Vind Nielsen (Fredensborg) og det andet fra Joe Petersen (Roskilde).
Claus Hansen læste begge oplæg for repræsentantskabet. Joe har skrevet til sidst, at han kun stiller
op hvis ikke der er andre der stiller op.
Det blev diskuteret frem og tilbage om hvordan man skulle fortolke den sætning. Det endte med at
man bestemte sig at vi skulle stemme om det, så det var op til hver enkel hvordan man fortolkede
den sætning.
Ingeborg Vind Nielsen blev valgt til ny kasserer for DAASDC med 23 stemmer.
Joe Petersen fik 4 stemmer.
Der var 1 blank stemme.

Valg af bestyrelsesmedlem:
Claus Hansen blev forslået. Der blev spurgt om der var andre der ønskede at stille op? Det var der
ikke.
Claus blev genvalgt til bestyrelsesmedlem for DAASDC.

Valg af 2 suppleanter:
Hans P. spurgte om der var nogle forslag og/eller om der var nogle der ønskede at stille op?
Der kom 4 navne frem: Britta Bertel, Per Hertz, Kirsten Böhm og Lars Christiansen.
De blev bedt om at give en kort præsentation af sig selv:
Britta: Hun har tidligere arbejdet med sådan klubarbejde. Hun er specielt glad for det administrative
arbejde, som f.eks. at lave vedtægter og lignende.
Per: Synes det er vigtig at sørge for at få et godt samarbejde mellem regioner.
Kirsten: Synes det er vigtigt at der er en bred fordeling af de 3 regioner i DAASDC, og hun vil
gerne være med til at forbedre kendskabet til squaredancen i omverdenen.
Lars: Lotte fortalte lidt om Lars. Hun nævnte bl.a. at hun har måtte presse ham en del til at stille op.
Han har givet udtryk for at han gerne vil hjælpe til i DAASDC alligevel selv om han ikke bliver
valgt ind.
Hans P. gjorde opmærksom på at vi denne gang skal/kan stemme på 2 personer. Så der må maks.
stå 2 navne på stemmesedlen.
Per Hertz blev valgt til ny 1. bestyrelsessuppleant for DAASDC med 21 stemmer.
Britta Bertel blev valgt til ny 2. bestyrelsessuppleant for DAASDC med 16 stemmer.
Kirsten Böhm fik 9 stemmer
Lars Christiansen fik 5 stemmer
Der var 2 ugyldige stemmer

Valg af revisor:
Ruth Nielsen er på valg, og ville gerne modtage genvalg – og hun blev valgt.

Valg af revisorsuppleant:
Benja Nielsen er på valg, og ville gerne modtage genvalg – og han blev valgt.

Eventuelt:
Claus Hansen takkede for det store fremmøde.
Claus nævnte at Jette Nielsen og Hugo Jørgensen har gjort et KÆMPE stykke arbejde for DAASDC
og det skal have en rigtig stor tak for.
Claus sagde tak for valget og bød Lotte Vangsgaard velkommen.
Lotte Vangsgaard takkede for valget og takkede for at Kirsten Böhm og Per Hertz havde stillet op.
Lotte havde lavet nogle lapper hvor man blev opfordret til at man kunne skrive nogle gode ideer på
og/eller sit navn, hvis man gerne vil være en af de Ad hoc personer som hun tidligere havde talt om
på mødet.
Michael Fagerberg (Diamond) forslog at man på vores hjemmeside under arrangementslisten
kunne få delt det op sådan, at man havde de udenlandske arrangementer for sig på en liste og de
danske på en anden.
Jan Hansen (webmaster): Det vil han prøve at kigge på, men der er kun mange udenlandske lige
nu. Når vi er forbi sommeren, så er det næsten kun danske arrangementer igen.
Hans Pitters spurgte om der var flere indslag til eventuelt? Det var der ikke.
Hans takkede for god ro og orden.

Holbæk den 30. april 2010
Referent: Karina Dalgaard Hansen

