Koordineringsmøde Vest 9. oktober 2016 i Stoholm
Tilstede:
Koordinator John Nygaard, DAASDC Lotte Vangsgaard,
9 klubber: Nordjysk Convention, Join Hands, Stoholm, Svendborg, Hedens, Silkeborg, Østjysk, The Diamond,
Bredballe
15 klubber fraværende.

Dagsorden

Referat

1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt med ændring:
Hans Pitters, Bredballe: Pkt. 6: indkomne forslag, ønskes
rykket op efter pkt. 3
Lotte Vangsgaard
Godkendt med følgende:
Kommentarer: Referat skal udsendes sammen med
indkaldelsen til næste møde
Hans Pitters fremlægger begrundelse af forslag.

2.Valg af referent
3.Godkendelse af referat fra
sidste møde
6. Indkomne forslag:
Forslag fra Hans Pitters om
forhåndstilmelding til danse.

4. Opdatering af
arrangementslisten:

Diskussion om værdi af forhåndstilmelding.
Betaling v/tilmeldingsfrist: rabatpris – early birdy
Man er måske afhængig af vejrlig
Det gøres med succes nogle steder bl.a. Challenge dansere.
Det er her en tradition man tilmelder sig.
Linedance har det… fuldbooket hver gang, der oprettes endda
venteliste. Der forudbetales.
Vi skal opdrage squaredancere til det.
Vi har jo tilmelding til mad!
Holdningsændring i klubberne så man kan planlægge dansen
efter det, evt. aflyse.
Kræv betaling ved tilmelding
Konklusion: Opfordring til at prøve. Skriv med stort på flyer:
Forhåndstilmelding!!!
Lokkemiddel? Evt.: V/forhåndstilmelding og betaling er kaffe
og kage inkluderet i danseafgift !!!
Skriv evt. MINIMUM antal dansere. Ellers aflysning.
Aftal med caller, indflet evt. aflysning i kontrakt
Tilmeldingsfrist er individuel for hver arrangement.
Danse rettes: Østjysk dans 25 – 26 marts rettes til B dans.
Farve ændres til grøn
Djurs SDC: dans sidste weekend i oktober de næste 3 år.
Alt for mange H – danse og klubarrangementer. De ødelægger
A og B danse.

5. Gennemgang og justering af
koordineringsaftalen:

7. Valg af koordinator

8. Nyt fra DAASDC

9. Forslag/ønsker til DAASDC’s
årsmøde
10. Næste møde
11. Eventuelt

Sydjylland og Fyn skal kigge mod Sjælland, når der laves
arrangementer. Bedre koordinering mellem øst og vest er
ønskelig. Aftale lavet i 2012 - 2013
H – danse/klubarrangementer er et stort problem. Trækker
dansere fra A og B danse.
+60 dansere kommer kun 1 gang om måneden 
Derfor skal H-danse/klubarrangementer vige for A og B danse.
Koordineringsaftale mellem klubberne i region Vest afsnit Ad
h) ændres til: ” Halvdags danse og klubarrangementer
koordineres ikke. Disse må ikke placeres, så der er sammenfald
med en anden klubs A og B danse. De kan dog afholdes samme
weekend med tilladelse fra den anden klub og med en
minimumafstand på 150 km”
John Nygaard tilretter koordineringsaftale.
Enighed om at det ”kun” er for 1 år. Jon Andersen fra Nordjysk
Convention gruppe er ny koordinator.
John Nygård hjælper Jon i gang.
Stor tak til John Nygaard som har bestridt hvervet i mange år.
Pænt overskud fra Convention i Horsens.
Ideer til hvordan det skal bruges ønskes. Bliver fremlagt på
årsmødet.
Årsmødet/repræsentantskabsmødet afholdes ifbm.
Convention i Sæby.
Villighed til at hjælpe Conventionklubben med arrangementet.
Ny klub har meldt sig ind: Velkommen til Squaredance på
Toppen.
Godt samarbejde med de andre europæiske forbund.
Guidelines er blevet forenklet.
Nye dansere i Squaredance: Ingen nye ideer. Måske udvikle
nyt koncept: Squaredance når danserne vil?
Folk i dag vil ”motionere” individuel.
Vi mangler synlighed.
Ingen.
1. oktober i Horsens.
Værter: Join Hands
Europæisk Convention afholdes efter reglerne i Guidelines.
Diskussion om Challenge danse. Disse skal overholde
koordineringsreglerne.
Mange flyers mangler linien: Medlem af DAASDC.
Alle er velkommen til åbne danse, også selvom man ikke er
medlem i nogen klub.
Nyt fra Dgi vedrørende dans i skoler. Klubber som er medlem
af Dgi opfordres til at undersøge mulighed i deres
lokalområde.
ROS fra koordinator: Flyers sendes ind i god tid.
Tak til John Nygaard
Tak til Stoholm for værtskab/ kaffe/ brød
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Lotte Vangsgaard
John Nygaard

