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Referat fra DAASDC’s Repræsentantskabsmøde 2016
Følgende 20 klubber (af 41) var repræsenteret: Bredballe Dancers, Caller’s Society Denmark,
Fredensborg Square Dance Club, Funny Squares, Fyn Square Dance Club, Fynske Round & Square
Dancers, Hedens Squaredansere, Hillerød Square Dancers, Hjørring Square-Dance, Join Hands,
Nørresundby Square Dance Club, Ocean City Square Dancers, Svendborg Square Dance Club,
Sydjysk Square Dance Kolding, Sydkystens Square Dancers, The Diamond, Trade By Square
Dancers, Vordingborg Square Dance Club, Østjysk Square Dance Club, Nordjysk Convention.

Ad 1. John Nygaard, Østjysk Square Dance Club valgt som dirigent.
Ad 2. Bente Holm, The Diamomd valgt som referent; Annbritt, Fyn Square Dance Club og Michael,
The Diamomd valgt som stemmetællere.
Ad 3. Forbundets beretning godkendt (19 for, 1 blank)
Kommentarer:
Steffen, Hillerød Square Dancers: hvor mange nye dansere gav Dansens Dag ? Ingen, men reklame
for squaredans gentages og gentages og gentages (ligesom reklame for Coca Cola). Steffen: hvor
mange klubber og medlemmer på landsplan ? 41 klubber med faldende medlemstal; 1610 Kodapligtige medlemmer i januar.
Ang. (ny) website hvor bestyrelsen kan lave ændringer uden at skulle ulejlige Poul Erik Sørensen og
Mads Nielsen. Der blev diskuteret frem og tilbage om, godkendelse af bestyrelsens beretning var
det samme som at give en blanco-check til oprettelse af ny hjemmeside; dette blev afvist.
Ang. nedlæggelse af fysisk blad Highlights blev det fremført, at nedlæggelsen vil give en besparelse
på 20.000kr., som kan bruges til hjemmesiden. Det blev besluttet, at der ved næste
repræsentantskabsmøde fremlægges forslag til ny hjemmeside med udformning og pris.
Michael meddelte, at han træder tilbage som redaktør om 1 år eller snarest muligt, da der yderst
sjældent kommer indlæg til bladet, og resten (bortset fra formandens ord) kan ses på nettet. Der
var forslag fremme om at bruge face-book til orientering, men da ikke alle er på face-book, blev det
fravalgt.
Med hensyn til arbejdet i forbindelse med convention syntes Hans Pitters, Bredballe Dancers, det
kunne være lidt vanskeligt, da mange af hans dansere er medlem af flere klubber, så Lotte, The
Diamond, foreslog, at klub-formændene snakkede sammen om den bedste fordeling af arbejdet.
Der er fremsendt lister med hvilke klubber, der arbejder sammen, og hvad de skal lave. Hans
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efterlyste også tilbagemelding på de danselister, han har sendt ud, hvor man kan skrive på, hvilke
danse man evt. kunne tænke sig at deltage i.
Det ligger frit for at udsmykke salene, som man har lyst. Som Annbritt foreslog, kan man jo lave en
konkurrence mellem salene for bedste ”pynt” . John fra Nordjysk Convention mente, at man ved
evt. problemer kunne spørge en Supervisor !!! findes en sådant ?
Ad 4. Regnskab godkendt (19 for, 1 blank)
Ad 5. Vedtægtsændring godkendt (15 for, 1 imod, 4 blank)

Kommentarer:
Gerda, Funny Squares: hvis regnskabsåret er som vanligt, er der gået ½ år, når budgettet skal
godkendes. Henning, Sydjysk Square Dance Kolding, kasserer: budget er 2 år frem i tiden. Forslag
fremme om, at det bibeholdes i marts og suppleres med underholdning.
Ad 6. Budget og kontingent godkendt (18 for, 2 blank)
Kommentarer:
Birger, Ocean City Square Dancers, foreslår, at de 12kr./dansen ved Convention, som betales til
DAASDC, i stedet går til Join Hands. DAASDC’s vedtægter giver mulighed for forhandling om
fritagelse ved underskud.
Ad 7. Nordjysk Convention(ny klub) afholder Convention i 2017. Hedens Squaredansere afholder
Convention i 2018.
Ad 8. Lotte Vangsgaard, The Diamond, valgt til formand.
Kommentarer:
Steffen, Hillerød: hvad er din vision/dit mål for de næste 2 år? Lotte: færdiggøre convention 2016.
Ad 9. Svend-Erik Mosegård Hansen, Hedens Squaredansere, valgt som bestyrelsesmedlem;
fortsætter med Lotte.
Ad 10. Randi Jensen, Funny Squares, valgt som 1. suppleant. Kirsten Böhm, Sydkystens Square
Dancers, valgt som 2. suppleant.
Ad 11. Johnny Aagaard Jensen, Join Hands, valgt som intern revisor.
Ad 12. Michael Fagerberg, The Diamond, valgt som intern revisorsuppleant.
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Ad 13. Jannie Thye, Østjysk Square Dance Club: kan vi bese hallerne før convention ? Det kan godt
lade sig gøre.
Lotte: I forbindelse med Convention i Horsens er cafeteria udliciteret til firma fra Aarhus: der vil
under hele Convention være mulighed for at købe lettere caféanretninger, sandwich, pastasalater
m.m., kaffe, the, kage, snacks; VARME retter til fredag og lørdag aften skal bestilles på forhånd. Se
flyer.
Lotte efterlyser arbejdskraft til at arrangere stole og borde til Afterparty.
Michael takker bestyrelsen for deres arbejde.

John Nygaard

Bente Holm

Dirigent

Referent
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