Referat af DAASDC Repræsentantskabsmøde 2022
Sted: Ishøj Idræts & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj.
Tid: lørdag d. 11. juni 2022.
Til stede: Følgende 14 klubber var repræsenteret: Sydkystens 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, The Diamond, Fyn Square
Dance Club, Callers´ Society Denmark, Ocean City Square Dancers, Bredballe Dancers og
Vordingborg Square Dance Club. Fra DAASDC’s bestyrelse: Lotte Vangsgaard (formand), Svend-Erik
Mosegaard Hansen (næstformand og kasserer), Preben Hansen, Birgitte Knak-Nielsen (sekretær),
Jens Ole Jensen (1. suppleant) og Karen Sørensen (2. suppleant).
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 formand for 2 år
På valg: Lotte Vangsgaard.
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:
På valg: Birgitte Knak-Nielsen.
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg: Karen Sørensen og Jens Ole Jensen.
11. Valg af intern revisor for 2 år:
På valg: Johnny Aagaard.
12. Valg af intern revisorsuppleant for 1 år.
13. Orientering og drøftelse om evt. fremtidigt medlemskab af Dans Danmark under Danmarks
Idræts Forbund.
14. Eventuelt.
Ad 1. Formanden Lotte Vangsgaard bød velkommen og foreslog Hans Pitters fra Bredballe Dancers
som dirigent. Han blev valgt med akklamation og startede med at konstatere, at
repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt.
Ad 2. Birgitte Knak-Nielsen fra DAASDC blev valgt som referent. Som stemmetællere blev Preben
Hansen fra Vordingborg Square Dance Club/DAASDC og Johnny Aagaard fra Join Hands valgt.
Ad 3. Formanden læste den rundsendte beretning op.
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Hun tilføjede, at Hedens og DAASDC har fået 10 minutter på Vienna Calling til at promovere
Europæisk Convention 2024. Der er lavet T-shirts til EC24, som kan købes nu.
Linna Mosegaard Hansen fra Hedens Square Dancers opfordrede de dansere, der kommer til
idrætsmødet i Ålborg til at medbringe skriftligt materiale om deres klub, så tilskuerne har
mulighed for at kontakte en klub i deres nærområde.
Hans Pitters fra Bredballe Dancers efterlyste antallet af squaredancere i Danmark.
Jens Ole Jensen fra Big River Square Dance Club fortalte at hans klub mangler dansere. Hvis bare 2
dansere holder op, må klubben lukke.
Hanne Frost fra Østjysk Square Dance Club oplyste at klubben har begynderhold.
Formanden Lotte fortalte, at det begynderhold, som hun havde prøvet at starte i samarbejde med
en ungdomsklub, ikke blev til noget i første omgang, fordi ungdomsklubben havde fået ny leder.
Men Lotte påpegede, at vi skal ud og tilbyde os for ungdomsklubberne.
Poul Erik Sørensen fra Callers’ Society fortalte, at der i meget høj grad mangler callere på Sjælland.
Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.
Ad 4. Kasserer Svend-Erik Mosegaard Hansen fremlagde regnskabet med kommentarer.
Regnskabet var udsendt sammen med mødeindkaldelsen.
Kirsten Böhm, Sydkystens Square Dancers spurgte, hvad de 5.865,- kr. til PR+ Inspiration var gået
til. Kassereren svarede, at de var gået til idrætsfolkemødet i Ålborg i 2021. Hans Pitters fra
Bredballe Dancers spurgte, hvorfor der var budgetteret med 8.000 kr. i 2021 til Hjemmeside
Web/HL og kun brugt 2.506,13 kr. Poul Erik Sørensen fra Callers’ Society Denmark svarede, at
beløbet drejede sig om oprettelsen af tilmeldingssystemet på hjemmesiden, men at det blev
billigere end planlagt at oprette, fordi en del af systemet var hjemmelavet.
Regnskabet godkendtes herefter ved akklamation.
Ad 5. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.
Ad 6. Kassereren gennemgik budget 2023. Budgettet var rundsendt sammen med indkaldelsen til
repræsentantskabsmødet. En formel fejl blev fundet: Der skal afsættes i alt 50.000,- kr. til PR +
Inspiration og ikke som der står i budgettet 25.000,- kr.
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).
Budgettet blev herefter vedtaget med ovennævnte rettelse.
Ad 7. Formanden fortalte, at Convention 2023 kommer til at foregå i Sæby.
Convention i 2024 bliver Europæisk Convention og kommer til at foregå i Ikast i den sidste
weekend i juli.
Formanden fortalte desuden, at svensk Convention i 2023 desværre er rykket til den samme dag
som dansk Convention. Formanden har tidligere haft god kontakt til formanden for SAASDC, men
nu har man skiftet formand og samtidig flyttet Convention-datoen.
Ingeborg Vind Nielsen fra Fredensborg Square Dance Club understregede, at det er vigtigt, at
sjællænderne bakker op om det danske Convention 2023 i Sæby.
Formanden opfordrede klubberne til at overveje, om de vil afholde Convention i 2025.
Ad 8. Valg af formand: Lotte Vangsgaard blev genvalgt som formand for 2 år med akklamation.
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Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlem: Birgitte Knak-Nielsen blev valgt for 2 år med akklamation.
Ad 10. Valg af 2 suppleanter: Jørgen Peder Henriksen fra Fyn Square Dance Club blev valgt som 1.
suppleant og Karen Sørensen fra Join Hands genvalgt som 2. suppleant, begge for 1 år og med
akklamation.
Formanden fortalte, at bestyrelsesmedlem Kristen Foged har trukket sig fra posten, hvorfor
suppleant Jens Ole Jensen indgår i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.
Ad 11. Valg af intern revisor: Johnny Aagaard fra Join Hands blev valgt for 2 år med akklamation.
Ad 12. Valg af intern revisorsuppleant: Henning Thomsen, Sydjysk Square Dance Kolding blev valgt
for 1 år med akklamation.
Ad 13. Formanden gennemgik slides herunder organisationsplanen for Dans Danmark. Disse vil
blive sendt ud sammen med referatet.
Formanden understregede, at spørgsmålet om KODA-afgift skal afklares, hvis
Square Dance Danmark skal være med i Dans Danmark. Dette var forsamlingen helt enig i.
Formanden fortalte, at bestyrelsen i DAASDC ikke er helt enig om, hvorvidt DAASDC skal meldes
ind i Dans Danmark.
Hanne Frost fra Østjysk Square Dance Club spurgte til DGI og fik at vide af formanden, at DGI ikke
er involveret. Hvis klubberne melder sig ind Dans Danmark er det ikke nødvendigt at være med i
DGI.
Steffen Knak-Nielsen spurgte, hvor klubberne er i organisationsplanen. Formanden svarede, at
klubberne skal melde sig ind i Dans Danmark og at Dans Danmarks aktivitetsudvalg for Square
Dance skal erstatte DAASDC.
I diskussionen var der nogen uenighed om Linedance. Nogle mente, at Linedance naturligvis skal
med. Andre mente, at Linedance skal have sit eget aktivitetsudvalg og andre var bekymret for, om
Modern American Square Dance ville drukne, hvis al Square Dance (inklusiv Traditionel Square
Dance) og Linedance skulle være i samme aktivitetsudvalg.
Jens Ole Jensen fra Big River Square Dance Club mente, at vi skal passe på, at vi bliver synlige i
Dans Danmark og håbede, at vores nuværende formand vil fortsætte i Aktivitetsudvalget, hvis vi
melder os ind i Dans Danmark.
Ketty Aagaard fra Join Hands spurgte, hvad klubberne, hvis vi er medlem af Dans Danmark, kan
søge til og formanden svarede, at man kan søge om alt. Formanden mente, at de klubber, der er
aktive med at søge, så rigeligt vil kunne få de penge ind, som de kommer til at betale for at være
medlem af Dans Danmark.
Der blev spurgt om prisen for at være med og den fremgår af de vedhæftede slides.
Poul Erik Sørensen fra Callers’ Society spurgte, om en callerforening kan være med. Der blev
svaret, at dette spørgsmål vil være en del af det, som bestyrelsen skal arbejde videre med.
Forsamlingen blev bedt om at svare, om man syntes, at bestyrelsen i DAASDC skal gå videre med
spørgsmålet.
Derfor blev der stemt om dette spørgsmål. 12 stemte for og 2 undlod at stemme. Formanden
forestiller sig, at der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2022.
DAASDC’s bestyrelse går videre med sagen og klubberne gør foreløbigt ikke noget.
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Aci 14. Eventuelt.

Formanden takkede alle, fordi de mødte op og specielt takkede hun Henning Thomsen for
hans
inangeårige arbejde som kasserer, tak til dirigenten og tak til de 2 webmastere tVlads Nielsen og
Poul Erik Søi"ensen.
Linna lVlosegaard Hansen fra Hedens Square Dancers anbefalede klubberne at søge fonde tilderes
a

ktiviteter

Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede folk en god Convention_dans bagefter,
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