Referat af DAASDC Repræsentantskabsmøde 2021
Sted: Hyldgårdshallerne, Hyldgårds Alle 9, 7430 Ikast.
Tid: lørdag d. 2. oktober 2021.

Til stede: følgende 12 klubber var repræsenteret: Sydkystens Square Dancers, Hillerød Square Dancers, Hedens
Squaredansere, Join Hands, Sydjysk Square Dance Kolding, Østjysk Square Dance Club, Big River Square Dance Club,
Fredensborg Square Dance Club, Penguins Denmark, Roskilde Square & Line Dance Club, Silkeborg Modern Square
Dancers, The Diamond og Fyns Square Dance Club. Fra DA,ASDC's bestyrelse: Lotte Vangsgaard (formand), Svend-Erik
Mosegaard Hansen (næstformand), Henning Thomsen (kasserer), Kristen Foged, Birgitte Knak-Nielsen (1. suppleant)
og Karen Sørensen (2. suppleant).
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere

Forbundets beretning til godkendelse
Regnskab til godkendelse
lndkomne forslag
Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift tilgodkendelse
Behandling af ansøgninger om Convention
8. Valg af kasserer for 2 år
På valg: Henning Thomsen, modtager ikke genvalg
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 2 år:
På valg: Kristen Foged og Preben Hansen.
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg: Karen Sørensen og Birgitte Knak-Nielsen
11. Valg af intern revisor for 2 år:
På valg: lngeborg Vind Nielsen, modtager ikke genvalg.
1.2. Valg af intern revisorsuppleant for 1. år:
13. Eventuelt.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad 1. Formanden Lotte Vangsgaard bød velkommen og påpegede, at repræsentantskabsmødet skulle have været
afholdt i forbindelse med Convention ijuni måned i år, men blev udskudt på grund af Covid19. Hun foreslog SvendErik Mosegaard Hansen fra Hedens Squaredansere/DAASDC som dirigent. Denne blev valgt med akklamation og
startede med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt.
Ad 2. Birgitte Knak-Nielsen fra Hillerød Square DancerslDAASDC blev valgt som referent. Som stemmetællere blev Lars
Christiansen fra The Diamond og lnger Fogh fra @stjysk Square Dance Club valgt.
Ad 3. Formanden læste den rundsendte beretning op.
Et enkelt spørgsmål fra Kirsten Bohm, Sydkystens Square Dancers; Skal man være medlem af CSD for at deltage i den
nye caller-uddannelse?
Lotte Vangsgaard svarede: man g[g] ikke være medlem, men kommer til at betale en lidt hØjere pris. Det kan derfor
bedre betale sig at blive medlem. I Øvrigt kan der søges om tilskud til uddannelse af instruktør i kommunen under
Folkeoplysningen. Det skal gøres lokalt.
Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.
Ad 4. Kasserer Henning Thomsen fremlagde regnskabet med kommentarer. Regnskabet er udsendt sammen med
mødeindkaldelsen. Han understregede, at der ikke er opkrævet medlemskontingent for efteråret 2020.
Kirsten Clausen, Silkeborg Moderne Square Dancers spurgte: har vi betalt det samme i KODA-afgift, som vi plejer, selv
om der ingen aktivitet har været på grund af COVID-19?
Lotte Vangsgaard og Henning Thomsen svarede: vi rører ikke KODA-afgiftsaftalen, fordi den er meget favorabel og vi
helst ikke vil have lavet den om.
Svend-Erik Hansen understregede, at klubberne har meget stor glæde af at være i forbundet DAASDC. Hvis en klub,
der er medlem af DAASDC, står bag et arrangement, f.eks. en opvisning, er man dækket i forhold til KODA,

Regnskabet godkendtes herefter ved akklamation
Ad 5. lndkomne forslag. Der er 2 indkomne forslag.
5a. Vedtægtsændringer, Bestyrelsen i DAASDC havde udarbejdet rettelser til gældende vedtægter.
Disse var sendt ud med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Formanden understregede, at
ændringerne primært er stavefejl og modernisering i forhold til de gamle vedtægter. Forslaget blev
gennemgået og alle forslag til rettelser blev vedtaget bortset fra ordene "ved underskrift" i §6.
De nye vedtægter vil blive renskrevet og lagt på DAASDC's hjemmeside.
Flere klubber efterlyste en senere deadline for kontingent og
medlemsafgift end 8. oktober som i år. Kassereren fortalte, at deadline for indbetaling til KODA er 1.
november og at deadline for betaling af medlemsafgifter af den grund ligger den 8. oktober.

5b. Forslag fra Hedens Square Dancers udsendt til klubberne efter modtagelse i bestyrelsen iflg.
vedtægterne.
Arne Pedersen, Penguins Denmark læste op af sit svar på Hedens Square Dancers forslag. Han
forklarede, at Penguins Denmarks dansere slet ikke har tid til at komme til andre danse på lavere
niveau end C2-danse, fordi det er så udfordrende at danse C2, C3A, C3B og C4. Ligeledes, at den dans,
som Penguins Denmark har i år samtidig med Hedens "Dans på Heden" ikke er en traditionsdans, men
derimod en almindelig klubaften, der bare er flyttet til en weekend. Arne fortsatte med at beskrive,
hvordan han mente, det var kommet så vidt, at Hedens har sendt et forslag til
repræsentantskabsmødet. Og han fortsatte med at kritisere formanden for DAASDC's rolle i sagen,
idet han mente hun skabte konflikt frem for løsning. Til sidst udtalte han, at han mente, at Hedens
burde være kommet til ham for at løse problemet, frem for at henvende sig til
repræsentantskabsmødet.
Herefter forlod han og den anden repræsentant for Penguins Denmark mødet uden at ville diskutere
oplægget. Hans begrundelse var, at han ikke ville risikere, at hans tilstedeværelse gav anledning til en
ikke så god kommunikation.
Herefter fulgte en lang snak om Hedens og Penguins Denmarks oplæg. Repræsentantskabsmødet
besluttede at komme med denne fælles udmelding: Repræsentantskabsmødet mener ikke, at
formanden for DAASDC som udgangspunkt skal inddrages i uenigheder mellem 2 klubber. I denne sag
mener man ikke, at formanden kan kritiseres for at opildne til skænderi. Fremover opfordres
klubberne til at beslutte og koordinere dansearrangementer ved koordineringsmØderne og i disse
møders regi. Det vil sige, at man må henvende sig til koordinator. Og repræsentantskabsmødet
opfordrer kraftigt alle klubber til at deltage hver gang. Det er klubberne, der på
koordineringsmøderne selv beslutter retningslinjerne, ikke DAASDC's bestyrelse.
Trine Andresen fra Hedens Square Dancers udtalte herefter, at sagen havde været meget frustrerende
for klubben, men at hun var tilfreds med at den nu var blevet diskuteret åbent.
Kirsten Bohm fra Sydkysten og Kirsten Clausen fra Silkeborg Modern Square Dance udtalte, at det er
vigtigt, at man vil andet med forbundet end at få betalt sine KODA-afgifter.
Lars Christiansen fra The Diamond udtalte, at det er vigtigt at støtte en klub som Hedens Square
Dancers, fordi den rekrutterer nye dansere i modsætning til Penguins Denmark.
Jens Ole Jensen fra Big River Square Dance Club mente, at vi skal bekæmpe snobberi i square dansen.
Steffen Knak-Nielsen fra Hillerød Square Dancers mente, at vi skal vænne os til ikke at lade os krænke
så let.

Ad 6. Kassereren gennemgik det reviderede budget 2021 og budgettet for 2O22.
Revideret budget 2021, budget 2022, klubkontingent samt klubmedlemsafgift blev vedtaget enstemmigt.
(Klubkontingent er uforandret 50 kr. pr. klub pr. år og medlemsafgiften ligeledes uforandret 25 kr. pr. danser pr
halvår),
Ad 7. Formanden fortalte, at Convention 2022 kommer til at foregå i lshØj.
Kirsten Bdhm fra Sydkystens Square Dancers orienterede om, hvor langt man er kommet i planlægningen.

Formanden fortalte også, at Nordjysk Convention afholder Convention i 2023. Det kommertil at foregå iSæby den 1g.

til 21. maj.

Og at Hedens Square Dancers vil afholde europæisk Convention i lkast isidste weekend af juli 2024.

Ad 8. Valg af kasserer: Svend-Erik Mosegaard Hansen fra Hedens Square Dancers blev valgt som kasserer for 2 år med
akklamation. Svend-Erik havde endnu L år tilbage af sin valgperiode som bestyrelsesmedlem. Birgitte Knak-Nielsen
trådte ind i bestyrelsen i stedet for i 1 år indtil næste generalforsamling.
Ad 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Kristen Foged fra Fyn Square Dance Club og preben Hansen fra
VordingborgSquare Dance Club blev beggegenvalgt forZår med akklamation. preben Hansen varikketil stede, men
havde meddelt formanden pr. mail, at han var villig til genvalg.
Ad 10. Valg af 2 suppleanter: Jens Ole Jensen fra Big River Squaredance Club blev valgt som 1". suppleant og Karen
Sørensen fra Join Hands genvalgt som 2. suppleant, begge for 1 år og med akklamation.
Ad 11. Valg af intern revisor: Vivi Østergaard, Østjysk Square Dance Club blev valgt for 2 år med akklamation. Vivi
/stergaard var ikke til stede, men havde meddelt formanden, at hun modtog valg.
Ad 12. Valg af intern revisorsuppleant: Henning Thomsen, Sydjysk Square Dance Kolding blev valgt for 1år med

akklamation.
Ad 13. Eventuelt.
Linna og Trine fra Hedens Square Dancers tager stadig gerne ud til klubberne og fortæller, hvad de gør for at skaffe
nye dansere.
Karen Sørensen fra Join Hands: vi laver spis-og dans-sammen,arrangementer i Horsens i uge 45. Håber at skaffe nye
dansere.
lnger Fogh, Østjysk Square Dance Club: opfordrede til, at man ikke kun sender ud på Facebook men også på mail, når
man vil fortælle medlemmerne, at der er en dans.
Formanden takkede Henning Thomsen for hans mangeårige arbeide som kasserer.

Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede folk en god dans bagefter.
Dato: den
lVlosegaard Hansen

fu;?;r/, EktuL-/I/
Referent Birgitte Knak-Nielsen

