
    Referat fra DAASDC’s repræsentantskabsmøde d. 17.3.13 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Forbundets beretning til godkendelse 

4. Regnskab til godkendelse 

5. Indkomne forslag 

6. Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse 

7. Behandling af ansøgninger om Convention 

8. Valg af kasserer for 2 år:  

På valg: Ingeborg Vind Nielsen, modtager genvalg 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

På valg: Kristen Foged, modtager genvalg 

På valg: Mads Nielsen, modtager genvalg 

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

11. Valg af intern revisor for 2 år:  

På valg: Steffen Knak-Nielsen 

12. Valg af intern revisorsuppleant for 1 år: 

På valg: Michael Fagerberg 

13. Eventuelt 

 

Fremmødte: 20 stemmeberettigede repræsentanter for klubberne, i alt var der 37 deltagere. 

Lotte Vangsgaard, formand bød velkommen til det årlige repræsentantskabsmøde. 

 

Ad. 1 Til dirigent foreslås og vælges: John Nygaard, ØSDC. 

John takker for valget. 

 

Ad. 2 Til referent foreslås og vælges: Hanne Frost, The Diamond. 

Valg af stemmetællere: Hans Pitters fra Bredballe og Linna Mosegaard Hansen fra Hedens 

 

Ad. 3 Lotte, formand - Fremlægger bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning er udsendt til klubberne 

før repræsentantskabsmødet. Beretningen læses op af Lotte. Beretningen vedhæftes dette referat. 

Kommentarer fra forsamlingen: Dirigenten beder om navn og klub for talere.  

 

Spørgsmål og kommentarer Michael Fagerberg, Diamond som redaktør af Highlights. Hvornår kan jeg få lov 

til at lave forsiden om? Lotte, det skal være med de nye billeder fra arkivet. John Nygaard - Næste nr. af 

Highlights med ny forside? Michael: måske - og denne gang er der mere læsestof end der plejer.  

 

Beretningen sendes til afstemning. For 20, imod 0 og hverken for eller imod 0. Beretningen er vedtaget. 

 

Ad. 4 Ingeborg, kasserer, fremlægger regnskabet. Dette er ligeledes udsendt til klubberne inden 

repræsentantskabsmødet.  Regnskabet er for 45 klubber, desværre er der flere klubber, der er lukket. 

Rykkergebyr i 2012  på 350 kr., iflg. Ingeborg, så strammes der op, således at der igen kan stå 0 ud for denne 

post. 

Spørgsmål til indtægter: Mads, West Coast - DC 2011 skal selvfølgelig være DC2012 

Spørgsmål til udgifter: ingen 

Spørgsmål til PR: ingen 



Spørgsmål til status: ingen 

 

Highlights – Tommy, Funny kommenterer, at der konsekvent skal skrives minus eller () ved negative tal. 

Dette lover Ingeborg. 

 

Afstemning: regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 5 Indkomne forslag 

Formanden har ikke modtaget forslag, der skal behandles på repræsentantskabsmødet. 

 

Ad. 6 Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse 

Ingeborg gennemgår budget 2013, dette er også udsendt i forvejen til klubberne. 

 

Tommy, Funny – Der er budgetteret med 44 klubber, Midtjysk og Syddjurs har lige meddelt at de lukker. Der 

er nu 42.  

Ingeborg er optimistisk, så derfor står der 44 klubber. 

Arne, Penguins - Midtjysk er lagt sammen med Penguins, så medlemmerne er med der. Det er således kun 

klubkontingentet, der bliver mindre. Der er ikke mange PR penge at gøre godt med i resten af året. Skal 

beløbet til PR hæves? 

 

Lotte har en ide om at lave dans a la Rebild dansen. Squaredansen blev synlig, både i aviser og i glimt på TV. 

Lotte er blevet opfordret til at lave noget andet i år, f.eks. Flash MOP på Hovedbanegården. 

Tommy, Funny - Er det en buffer på PR kontoen, idet vi ikke kender fremtiden? 

Der skulle gerne komme en reaktion på de brugte PR penge, bl.a. hvor mange nye dansere har det givet? 

Region øst har lavet en sammentælling: 29 nye dansere. Det er lavere end det nogensinde har været. 

Region øst har konstateret at avisartikler virker. 

Lotte: som tidligere nævnt i beretningen, blev der udsendt spørgsmål til klubberne, vi fik tilbagemelding fra 

17 klubber, bl.a. Hedens og ØSDC har begge fået nye dansere. 

Lotte fortalte en anekdote, der kunne overføres på squaredans. Man skal se og gense det mange gange inden 

man selv tør prøve. Det tager tid og kræver gentagelse og gentagelse. 

Hedens har fået 10, ØSDC har fået 12 nye. Brønderslev marked var en succes, her var der samarbejde mellem 

flere klubber, der var stor interesse, men denne gang kom der ikke nye dansere. 

Gerda, Funny - Hvad kan have effekt på at få nye dansere?  

Ingeborg: DAASDC sætter midler af og giver økonomisk tilskud. Det er i klubberne arbejdet skal ske. 

Tidligere efterlyste klubberne materiale, det har vi nu og ildsjælene skal være ude i klubberne. Det er ikke 

DAASDC’s bestyrelse, der skal lave benarbejdet lokalt, men sørge for materiale til klubberne. 

Gerda, Funny - DAASDC skal skabe synligheden i samarbejde med klubberne. 

Mads, West Coast - PR materialet har DAASDC nu, men synligheden skal være i klubberne, og det er dem, 

der laver arbejdet. 

Ingeborg: ærgerligt hvis vi ikke sætter nok af til PR nu, Ingeborg vil som kasserer ikke bruge flere penge end 

der er budgetteret med. 

Arne, Penguins – Støt kun op om klubber, der vil skaffe nye dansere. 

Mona, Diamond Vi kan lade beløbet stå på 40.000 kr. og så kan vi holde et ekstra repræsentantskabsmøde, 

hvis beløbet skal hæves. 

Lotte, vi vil gerne støtte klubber, hvis vi får ansøgninger, men vi vil ikke give annonce kroner. Det er nemt 

bare at indrykke en annonce. Vi skal ud hvor der kommer mange mennesker til markeder og lign. 

Klubber, der har brugt bannere, har fået nye dansere. 

Tommy, Funny forstår ikke hvorfor man ikke vil betale for annoncer, idet annoncen tit er sammen med anden 

PR. 

PR beløbet på 40.000 kr. er sikkert fornuftigt, skal beløbet hæves, er der mulighed for at lave et nyt 

repræsentantskabsmøde. 



Ingeborg - De fleste klubber har en begynder annonce, så vil alle klubber bede om annoncepenge. Klubbernes 

tilskud skal efter bestyrelsens mening være til noget ekstraordinært. 

Tommy, Funny - Hvorfor ikke til annoncer – det er det samme som stille op til marked? 

Johnny, Join Hands - har fået tilskud fra DGI til annonce og caller et arrangement i byen. 

Johnny, Join Hands - der er klubber, der står uden for forbundet. Kan det give ekstra penge?  

Lotte - Lene arbejder med at finde frem til disse dansere. Der skal laves materialer, henvendt til disse ”ikke 

medlemmer”. Det er ukendt, hvad det vil betyde 

Karen, Join Hands - Hvad er fordelene for dem, der ikke er med i DAASDC? 

Ingeborg - 50 kr. pr. klub og 2 x 15 kr. pr. medlem. Her er KODA afgift et stort tilbud. 

Birger, Ocean City - Skal vi ikke have et ekstra PR punkt med 20.000. Birger har tillid til at bestyrelsen kan 

forvalte pengene. 

John, ØSDC - Man kan jo indkalde til et ekstra ordinært. 

Mads, West Coast - Hvis der kommer noget godt op, så kan det også tages på budgettet næste år. 

Finn, Trade by - Hvorfor ikke hæve budgettet med 10.000 til 50.000 kr. 

Gerda, Funny -  Foreslår at PR hæves med 20.000 til 60.000 kr. 

Jette, Vordingborg - Et ekstra ordinært møde koster ca. 7000 kr.!! 

Ingeborg - Udgifter til PR hæves til 60.000, og det betyder 113.000 kr. i samlet underskud, det er det, vi 

stemmer om. 

 

John, dirigent - Budgettet underskud hæves til 113.000 kr. 

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget.  For 20, imod 0 og hverken for eller imod 0 

Det reviderede budget udsendes sammen med dette referat. 

 

Michael, Diamond - Hvad med medlemsafgift og klubkontingent? Det er vedtaget, når budgettet er vedtaget. 

 

Ad. 7 Behandling af ansøgninger om Convention  

Der er ikke kommet ansøgninger til Convention i 2015. 

Arne, Penguins - Ikke i uge 29 og uge 30, pga. Penguins sommerdans og iPac. 

 

Ad. 8 Valg af kasserer for 2 år: 

På valg: Ingeborg Vind Nielsen – modtager genvalg 

John spørger om der er andre. Ingeborg vælges med applaus. 

 

Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

På valg: Kristen Foged  -  modtager genvalg 

John spørger om der er andre kandidater.  Kristen er valgt. 

 

På valg: Mads Nielsen  - modtager genvalg 

John spørger om der er andre kandidater. Mads er valgt. 

 

Ad.10 Valg af 2 suppleanter for 1 år: 

Lene Buchwald, Roskilde og Laila Hattmann, Fyns. 



Skriftlig afstemning!  

11 for Lene og 9 for Laila, dvs. Lene bliver 1. suppleant og Laila bliver 2. suppleant. 

 

Ad. 11 Intern revisor for 2 år: Steffen Knak-Nielsen 

Bestyrelsen foreslår Janni Thye, ØSDC. Janni vælges. 

 

Ad. 12 Intern revisorsuppleant for 1 år: Michael Fagerberg modtager genvalg. Valgt. 

Lotte - se på plancherne som er ophængt i mødelokalet. Disse er lavet af Lene ud fra det materiale som 

DAASDC har modtaget retur fra klubberne om hvordan de har anvendt PR. 

Rygepause    -    spisning  (mødes igen kl. 13.30). 

 

Ad 13. evt.  

Karen, Join Hands - Modtaget et brev fra DGI ang. dansestævne i Esbjerg. Hvem deltager? 

Ingeborg, Fredensborg - DGI’s store gymnastik landsstævne er i Esbjerg i 2013. Ingeborg har set på det. 

Tidligere var Bjørn Andersson i Haderslev som caller ved et DGI dansestævne. Vi burde være med der. 

Bent, Fyns Round og squaredansere - Har DGI ændret politik, så ikke medlemmer kan komme med? 

Janni, ØSDC - I Silkeborg, var der 70 squaredansere med, det druknede i regnvejr. 

Jette, Vordingborg - Det var dyrt at være med, da det var i Hasle. 

Tommy, Funny deltog på Bornholm, det druknede desværre i regn. Det blev afholdt under vanskelige forhold. 

Vi blev tvunget til at danse til et folkedanser orkester. DGI lægger stramme rammer og bestemmer meget. 

Hans, Bredballe, er formand for en klub med både traditionel og modern square dansere. Traditionel har kun 

2 niveauer. Flere nye dansere vælgere traditionel squaredans, det ser lettere ud. 

Linna, Hedens - 3 squares på gulvet, når der er 8 begyndere, der danser, idet klubbens caller, Tommie formår 

at lave en fest for begyndere, som alle gerne vil deltage i. 

Hedens har været med i flere år til markeder og lavet mange opvisninger. Danserne kommer ganske langsomt 

efter at have fået tilbuddet om at begynde at danse squaredans i flere år. 

Linna fortæller højt i kaffepauserne på jobbet om hvor sjovt, det er at danse. Der er også 2 arbejdskolleger 

med i år. Iflg. Linna: Hvis du kan gå og tælle til 4, så kan du danse squaredans. Fortæl om dine dejlige 

oplevelser til venner og kolleger. På et eller andet tidspunkt er børnene også blevet store, så forældrene har 

mulighed for at deltage. 

Bente, Fyns - I deres klub danses der både modern og traditionel squaredans. Så kan danserne prøve, fordi de 

har danset traditionel squaredans i mange år. En gang om måneden danser de alle modern squaredans. 

Janni, ØSDC - Lad gl. dansere tage med ud sammen med de nye, det er sjovere, hvis der er nogen der tager 

dem med. 

Lotte beder Birger, Ocean City fortælle om Danish Convention 2013. 

Birger: Flyere - dette er sidste oplag, der er trykt 5000 stk. på dansk, tysk og engelsk. De 2 arrangerende 

klubber satser på 400 dansere, selvom Ingeborg har budgetteret med 500 dansere. 



Klubberne er lovet hjælp fra kommunen med bl.a. at opsætte skilte op, stille borde og scener op og samarbejde 

med lokal TV og lokale aviser, det ser de frem til. 

Booking på campingplads, der er nu reserveret pladser til 35 vogne for squaredansere, husk at sige at I skal 

bo sammen med de andre dansere. 

Online tilmeldinger, sidste frist er 1. maj. Disse forhåndstilmeldinger giver bedre info om, hvordan danserne 

skal fordeles i haller, så gå venligst hjem i klubberne og bed om tilmeldinger allerede nu. 

En tilmeldt fra Australien, 5 fra St. Petersborg i Rusland. 

Medlemmerne er flinke til at deltage i planlægningen efter de er blev spurgt personligt. 

Det er nu de skal være med til at arrangere Danish Convention. 

Linna, Hedens: Vi har allerede reserveret 12 pladser på campingpladsen. 

Linna fortæller om EU 2014. I næste måned er den endelige flyer færdig.  

Convention Callere: 

England  James Wyatt 

Neil Whiston 

Tyskland         Stefan Förster                       

Anders Blom                       

Paddy Böhnke                     

Holland  Will Stan                       

Maarten Weiers                  

Sverige   Freddie Ekblad                       

Micke Gerkman 

Tjekkiet          Michal Bayer 

Danmark         Carsten Nielsen                       

Søren Lindergaard                       

Bjørn Andersson  

                        

CSD callere     Carsten Toldbod                       

Einar Sølvsten                       

Leif Broch                       

Tommy P. Larsen                       

Tommie Jørgensen  

Cuers:            

England          Teresa Hart 

Tyskland  Christian Schidler 

Holland           Guido Gircour 

Danmark         Bente Knudsen  

Danske callere får chancen for at varme op. 3 idrætshaller + 2 ekstra i nærhed. 

Vi kan godt være 1500 dansere!! Vi budgetterer med 800 deltagere. 

Michael, Diamond: Indlæg til Highlights, send venligst indlæg i word format, ikke i pdf, idet Michael gerne vil 

have det ser pænt ud i bladet. 

Tommy, Funny - Ingen ansøgninger til 2015 endnu! På repræsentantskabsmødet blev der sidste år vedtaget, 

at der blev nedsat et convention udvalg, der skulle se på Hvidbogen og komme med nye ideer og tænke nye 

tanker. Planen var, at der skulle fremlægges et resultat i år.  

Lotte - Udvalget består af Henning Thomsen, Sydjysk, May Grandahl, Sydkysten  og Helle Pedersen, 

Næstved. May ønsker ikke at deltage mere før efter Convention i Ishøj. 

Bestyrelsen blev reduceret, flere er blevet spurgt, de har alle takket nej til at deltage i udvalget.  



Henning, Sydjysk vil tage udgangspunkt i økonomien. Det er det punkt, der kan være det springende punkt, 

når man overvejer at afholde et Convention. 

Lotte - Resultatet er indtil nu, at der skal være arbejdskraft til at lave det. Bestyrelsen kan ikke alene. 

Tommy, Funny - bemærker sidste år var der travlhed omkring Convention og EU Convention. Der skal 

arbejdes med det. Håber på et oplæg i 2014.  

Lotte vi har prioriteret, at PR skal have højst prioritet. 

Lotte ser gerne at der kommer nye i udvalget. 

Mads, West Coast - Der er folk, der gør en stor frivillig indsats. Det er sørgeligt, at der bliver rykket for 

resultater. 

Gerda, Funny - Sidste år var det ikke meningen, at det skulle være DAASDC’s bestyrelse. Mener ikke at det 

er en kritik af bestyrelsen. 

Lotte - Kan sagtens tage kritik. Dette punkt hænger på Lotte. Alle spurgte medlemmer, har takket nej til at 

træde ind i bestyrelsen og udvalget. Henning, Helle og Lotte, de er ikke nok. 

Ingeborg - Repræsentantskabsmødet er øverste myndighed. Østklubberne kom med et forslag i 2012, der blev 

trukket. Nu beder vi ildsjæle om at gå ind i udvalget, vi gør vores bedste i Bestyrelsen. 

Janni, ØSDC - Vi er alle i bestyrelsesarbejdet. Forslag om at gå hjem i klubberne for at finde folk til dette 

arbejde. 

Tommy, Funny - ked af at det bliver opfattet som kritik. Det er jo Tordenskjolds soldater. Opfordrer andre til 

at gøre et stykke arbejde i klubberne, således at der kan hentes hjælp til Convention udvalget. 

Gerda, Funny - Forslag: hovedforbundet markerer 25 års jubilæer med buket til klubberne. 

Lotte – Grannys, der havde 25 års jubilæum, vi kunne ikke nå at agere på det. 

Opfordret til at en fra bestyrelsen vil være til stede ved jubilæumsdansen. Dette er også planen i fremtiden. 

Forbundet har ingen information om, hvornår klubberne har jubilæum, fortæl om det til bestyrelsen i 

DAASDC. Der er lavet en ”25 års badge”, som skal udleveres til de klubber, der har 25 års jubilæum. 

Lotte: Gå hjem i klubber og bed danserne om at tælle om 10 og 20 års bjælker ved deltagelse i Danish 

Convention. 

Michael - Det står også i Highligths. 

Arne, Penguins - Glæder sig til at se indslag fra Hovedbanegården:  Flash MOP, måske med 10-12 squares 

plus en med ”nøgne” dansere. 

Lotte: jeg får 100 ideer på samme tid og måske ”nøgne” squares kan give opmærksomhed. 

Hjerne Madsen og hjernekassen: forlænger vores liv? Lotte har kontaktet hans manager Maria Skjerning med 

en indbydelse til at komme og se om ikke vores dans er god for vores hjerner. 

Bubber, stadig i Lottes forslag, hvad er squaredans?  

Hanne fra ØSDC’s generalforsamling   god ide med Rebild dans – ROS til arrangementet. 

Tommy, Funny - Roskilde dyrskue, der kommer ufattelig mange mennesker, måske skal vi prøve der?  

Lotte:  oplagt at klubber i nærheden. Find ud af hvad det koster at have en stand. Det er måske en god ide. 

Det er et langtidsprojekt. 

Hovedbanegården, det skal optages og ud på You tube. 



Arne, Penguins - Hvis det er de nøgne kroppe, så kommer politiet også. 

Lotte – 12 squares i Tivoli. Det er også et forslag. 

Lotte: Fuldkommen forbløffet, når jeg ser på klokken, at vi er så tidlig færdige. Bestyrelsen vil gerne have 

både positiv, negativ og helst konstruktiv kritik. 

Tak til John Nygaard, som ordstyrer. 

Tak til Hanne Frost, som referent. 

Tak til John og Tommy, som koordinatorer og Michael, som redaktør og Jan som webmaster og mange flere! 

 

John takker af. 

 

Mødet sluttede kl. 14.25. 

Referent                       

Hanne Frost 

 

Dirigent 

John Nygaard 

 

 


