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Formanden har ordet
Hvor er det underligt at skulle skrive lidt i denne tid, hvor alt er forandret.
Alt det, vi squaredansere havde glædet os til, blev pist væk. Ingen arrangementer,
ingen sommerdanse, ingen Dansk Convention, ingen Europæisk Convention, ingen
Tranumdans til hverken Påske eller Sommer, ingen dansesamvær. Foruden det sociale liv som squaredansen også giver. Flere havde satset på at skulle udenlands
sammen, med og uden dans. Pludselig blev der meget tid i ”overskud”, tid som man
plejer at bruge på Squaredansen og squaredansvennerne.
Vi ventede spændt på at Coronaen måtte stoppe, men nej….den virus fortsatte.
Meget tid er blevet brugt på at kontakte mange forskellige myndigheder, deltage i
møder, for at høre om mulighed for at genoptage squaredance til sæsonstart, blot
på klubniveau. Ingen havde taget bestik af, at der fandtes andre forme for dans end
pardans, så derfor kunne vi ikke få et endegyldigt svar. DGI og DIF tolker ikke retningslinjerne fra Kulturministeriet ens. Formanden for DGI’s Dans og Musik udvalg
sagde nej til kvadrille- og square dans, mens DIF’s mening er lidt mere opblødt og
går på at aktivitet i mindre gruppe, godt kunne lade sig gøre med restriktioner. På
disse og andre baggrunde lavede vi anbefalinger til klubberne, som måtte ønske at
genoptage dansen.
Anbefalingerne blev samtidig sendt til Professor Søren Riis Paludan, som meldte
tilbage, at vi også skulle huske at have et meningsfuldt liv på trods af Corona, men
huske på retningslinjerne og tage dem alvorligt.
Flere klubber er i gang igen, med mundbind, visir, afspritning, handsker o.s.v. Andre
klubber afventer, og ser tiden an.

Jeg er par gange opfordret til, at alle klubber skulle skrive, hvad de har tænkt, så vi
kan inspirere hinanden og udveksle erfaringer. Det handler om at få ideer, at alle
dansere er trygge i det der besluttes på de enkelte hold og at ingen føler sig presset
til at deltage. Jeg har læst at Roskilde over sæsonen samler danserne op, når de er
trygge ved at komme tilbage på holdene. En god og den helt rigtige ide. Noget der
kunne være til inspiration for andre klubber. I kan læse mere fra hver enkelt klub på
Squaredancedanmark.dk under COVID-19 knappen.
Hvad kan vi forvente af 2021? Hvem ved? Ingen vel. Dog vil vi forsøge at se frem
mod Dansk Convention 2021 i Ishøj, hvor Sydkysten og Ocean er gået sammen om
at arrangere den festival. Vi håber og tror på at vi kan komme til dans til juni. Bliver
det den første store dans i lang tid, er mit ønske, at vi alle skal møde op. Bakke op
om at der stadig vil være SquareDance i Danmark. Mange steder verden over er
squaredansen gået i stå. Mange steder danses der virtuelt, hvilket jeg også har
gjort, men man mangler trods alt det sociale aspekt, når man danser med sig selv
og ”med stole og borde”.
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Jeg er glad for, at vi i The Diamonds nu er i gang med restriktioner. Vi danser med
visirer, som kan afsprittes / vaskes og som runder nedad. Alle deltager med at afspritte stole og flader før og efter klubaftenen, sørge for der bliver luftet ud for hver
time o.s.v. Vi har faktisk en rigtig god og tryg mandag danseaften.
På trods af situationen besluttede DAASDC’s bestyrelse at gennemføre vores repræsentantskabsmøde i Odense d. 3. oktober. Vi blev en lille sluttet flok. Vi havde
helt styr på afstand og afspritning, og Seniorhuset i Odense gjorde alt det bedste
for at overholde myndighedernes retningslinjer. Bestyrelsens beretning samt referat
fra mødet findes her i bladet.
Corona eller ej, så ser vi ind i den mørke tid, men må også glæde os over at Juletiden kan lyse op. Har I nogle squaredansevenner, der sidder alene, så husk at en
opringning kan sprede lidt glæde, når vi nu ikke kan ses som før. Jeg ved, vi er
mange der savner dansen, og håber vi ses i en square engang i 2021.
Pas på jer selv og hinanden,
Lotte Vangsgaard

En sommer med besøg af Corona
Selvom Corona kunne lyde som navnet på en smuk pige, er det det ikke.
Min oplevelse er at sommeren 2020 blev helt igennem en helt anderledes sommer
end vi havde forventet, da vi sad og så dronningens nytårstale for knap et år siden.
Ud over square dance var der rigtig mange ting i vores hverdag der blev helt anderledes end vi havde ventet.
Lad os gå tilbage i tiden til weekenden den 7. og 8. marts.
Jeg deltog i et forrygende caller-kursus med Paul Bristow i Odense. Det var et specielt kursus, hvor der var fokus på Advanced-calling. Helt igennem en fantastisk oplevelse. Alle deltagerne var topklar til at tage hjem og udvikle sig i klubberne.
I Hedens Squaredansere skal vi have Kay i gang som ny caller. Jeg besøgte ham
om mandagen for at planlægge hans indlæring. - Nu kørte det….
MEN HOV…
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Så blev det onsdag den 11. marts
Først på dagen blev jeg ringet op fra Brønderslev. Klubmedlemmerne og bestyrelsen havde talt sammen til klubaften tirsdag aften. De havde valgt at aflyse deres
Støvledans den kommende lørdag, hvor jeg skulle have været op for at calle. De
var bange for at ingen turde komme, med den begyndende smittespredning. Det
havde jeg naturligvis kun forståelse for.
En time senere ringede Big River for at fortælle, at de havde bestemt at aflyse undervisningen resten af marts måned.
Umiddelbart efter kontaktede jeg Hedens Squaredansere for at forhøre mig om
hvordan de så på situationen. Svaret var da helt klar. Vi har ingen planer om at aflyse, lød svaret.
Efter yderligere nogle timer blev der varslet pressemøde om Corona. Da jeg jo ikke
skulle til Holstebro for at undervise om aftenen, bestemte vi os naturligvis for at følge udsendelsen. Et pressemøde der blev fulgt op af en opringning fra Hedens
Squaredansere om at undervisning var suspenderet, i hvert fald indtil 15. april.

Så kom det pressemøde, som jeg tror alle husker den dag i dag.
Det blev det pressemøde der kom til at udstikke linjerne for sommeren 2020 – og
sikkert endnu længere.
Som jeg startede med at fortælle, var det ikke kun manglen af dansen der var anderledes. Første gang vi så vores børnebørn igen var den 17. maj. En planlagt ferie
i Malaga måtte aflyses og masser af samvær med familie og venner blev midlertidigt suspenderet. Vi fortalte alle, at vi var gået i selvisolation, som mange andre
gjorde. For ikke at gro fast i lænestolen og foran computeren, gik vi en masse ture i
det dejlige område, vi bor i.
Henover sommeren faldt smittespredningen, og vi håbede vel alle, at nu skulle det
nok gå.
Men nej. Nu viser smittetallene igen voldsom stigning. Især i landene omkring os.
Lad os stå sammen – hver for sig. – og passe på os selv og hinanden.
Hvis nogen synes det er en hård tid at LEVE i, så er det vel trods alt bedre end alternativet.

Mange corona-kram fra
Mads Nielsen, Lemvig
Redaktør
PS.
Vi glæder os til den tid hvor Corona igen er navnet på en øl...
5

Koordinator region vest
Hvem vil gøre noget for SquareDansen?
DAASDC Region Vest mangler en koordinator. Er det noget for dig?
Der er kun 1 møde om året, hvor danse skal fastlægges, og der følges op på arrangementslisterne. Se desuden hvilke regler VEST har besluttet på hjemmesiden.
Koordineringsreglerne er forskellige for ØST og VEST.
Se koordineringsaftale
Lotte Vangsgaard

Bestyrelsens beretning ved
repræsentantskabsmødet 2020
Bestyrelsen har i perioden fra repræsentantskabsmødet maj 2019 til nu august
2020 afholdt 2 møder og 2 onlinemøder, foruden kontakt på mobil og mange mails.
Desuden er der afholdt flere Conventionmøder i Sydjysk Square Dance Kolding regi.
DAASDC ́s formål er:
At fremme og udbrede interessen for Modern Western Square Dance.
At varetage klubbernes interesser overfor danske myndigheder samt internationale forbund og organisationer, der styrer udviklingen af Modern
Western Square Dance.
At binde de danske klubber sammen og udstikke retningslinjer for disse,
så der bliver en fælles holdning i klubberne omkring undervisning og
stævner.
At være koordinator for de tilknyttede klubber og bistå med undervisningsmateriale.
At se til at dette er i overensstemmelse med de internationale vedtagelser.
At holde en nær kontakt til såvel danske som internationale callerorganisationer. Hele tiden være ajour med hvad der vedtages nationalt og internationalt.
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For at fremme og udbrede interessen for Modern Western Square Dance har
bestyrelsen i DAASDC gjort følgende:
Facebook.
Vi har holdt vores fokus på at opdatere og vedligeholde SquareDanceDanmark.dk, Facebookside og Facebookgruppe, samt opfordret til at klubberne
gjorde sig synlige, brugte foldere, lavede PR i lokalområderne.
PR Danish Convention
Da ingen klubber havde meldt sig som arrangør af Danish Convention 2020,
ville bestyrelsen hovedsagelig bruge kræfter på at arrangere den sammen
med Sydjysk Square Dance, Kolding, og i den forbindelse lave en del PR i lokalområdet.
Nye foldere/pamfletter
Arbejdet med nye foldere blev sat i bero. Vi havde arbejde nok med DC 2020 i
efteråret, og havde ikke fået nogen inputs til tekst. Desuden havde et par klubber sagt, at de ikke ønskede at bruge folderne. Dog blev vi enige om, at vi ville
fortsætte arbejdet efter convention 2020, da de fleste klubber gav udtryk for, at
de syntes folderne var en god ide og var brugbare.
Samarbejde med højskole.
Bestyrelsen havde satset på at få et ugekursus til at køre med nye deltagere,
sammen med Brandbjerg Højskole. Vi havde atter fået tilsagn fra Paul Bristow
og Bjørn Andersson om at calle. Desværre måtte vi konstatere at der var for få
tilmeldinger til at kunne gennemføre ugen. Derfor måtte det aflyses. Der blev
reklameret både i og udenfor SquareDance kredse, online og med foldere.
Trøjer – T-shirts
Bestyrelsen har fået trykt trøjer til salg. De har været populære, og derved været med til at reklamere og udbrede kendskab til squaredans. Trøjerne er blevet solgt ved mange dansestævner
samt pr. post. Vi har selvfølgelig en del på lager pga. alle aflysningerne af
stævner. Vi har aftale med trykkeri om, at de kan lave trøjer efter behov.
Julemærkehjem
Vi fik tilsagn fra 2 callere, der gerne ville introducere SquareDance på Julemærkehjem. Vi nåede at besøge Julemærkehjemmet i Hobro, hvor vi tilbød 8 –
10 gange undervisning på stedet. Desværre satte Corona en stopper for det.
For at varetage klubbernes interesser over for danske myndigheder samt internationale forbund og organisationer, der styrer udviklingen af Modern Western
Square Dance har bestyrelsen i DAASDC gjort følgende:
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COVID – 19
Som følge af Corona virussens indtog i Danmark, blev alt vores focus vendt
mod det. Jeg tror det gælder alt og alle, som lige pludselig var sat på stand by.
Helt uvirkeligt! Man troede, det ville vare et par måneder…. Alt blev aflyst, alle
kræfter spildt i forbindelse med mange arrangementer og stævner, ikke mindst
vores convention i Vamdrup, og vi fik travlt med at aflyse, afbestille callere, opsige haller og lokaler, hotel, bespisning, o.s.v. En uvirkelig virkelighed, som
kom udefra.
Vi måtte efterhånden konstatere, at dette var vedvarende. Vi kunne kun se
frem mod sommeren, alle aflyste arrangementer, små som store, og håbe på
at vi kunne komme i gang efter sommerferien. Som ugerne går, kan vi bare se
til. Hvad der sker omkring CORONA situationen i dag, ændres måske i morgen.
I håb på at få afklaring og svar, blev der i begyndelsen af juni skrevet til Sundhedsstyrelsen, Statens seruminstitut, Sundheds og ældreministeriet, Kulturministeriet, som fritidsaktiviteter hører under. Svar fik vi fra Kulturministeriet 15.
juli og det blev straks sendt videre til klubberne.
Jeg har haft kontakt til Corona hot-line pr. telefon, talt med DGIs formand for
Dans og Musik, deltaget i møde med DGI øst, sammen med folkedansere,
som er i samme situation omkring genstart af dansen. På dette møde kunne
jeg kun konstatere, at der ikke er en løsning nært forestående.
Da Europæisk Convention i Sigtuna og andre store stævner og conventions
også blev aflyst har der ikke været fysisk møde med de andre forbund i Europa. Vi har været lidt i kontakt på mail, for at bakke op om Europæisk Convention 2022 i Wien. Her deltager DAASDC med 2 callere.
For at binde de danske klubber sammen og udstikke retningslinjer for disse, så
der bliver en fælles holdning i klubberne omkring undervisning og stævner har
bestyrelsen i DAASDC gjort følgende:
Samarbejde omkring Convention
I forbindelse med planlægning af Convention 2020 var det vores mål, at lade
klubberne arbejde sammen om de forskellige praktiske opgaver.
Vi har opfordret klubber til at arbejde sammen om stævner og Conventions, og
det har glædet os at Sydkysten og Ocean arrangerer Danish Convention 2021
sammen.
Koordineringsmøder
Vi har gentagne gange opfordret til, at man tager hensyn til andre klubbers annoncerede arrangementer, og undgår at lave ”private” danse, klubaftener
o.lign. omkring samme datoer. Vi, som bestyrelse for DAASDC, kan kun opfor8

dre og henstille til det. Vi har ligeledes opfordret til, at alle klubber sender repræsentanter til koordineringsmøderne, hvor beslutninger bliver taget af de
deltagende klubber. Der er ikke besluttet om sanktionsmuligheder over for
klubber, der ikke overholder koordineringsreglerne. Dog er det blevet diskuteret. Vi ville gerne se alle klubber repræsenteret, det samme gælder ved repræsentantskabsmødet
Desværre ser vi stadig, at der er en del, der fravælger disse møder.
Ide og inspiration
Vi havde planlagt et fælles arrangement 29. marts, en ide og inspirationsdag,
hvor vi havde set frem til at høre professor, hjerneforsker, musiker, komponist
Peter Vuust fortælle om: ”Hvad sker der i hjernen, når vi hører musik, hvorfor
får vi lyst til at danse når vi hører musik, hvad sker der når vi er sammen om
dans og musik”. Et arrangement som er blevet udsat til 2021, hvor vi håber at
kunne gennemføre det. Dette er for både bestyrelser og medlemmer. Vi ville
også bruge dagen på at udveksle ideer klubberne imellem og få input.
DAASDC’s bestyrelse har opfordret til at alle klubber bruger vores foldere og
bannere til PR, for at give samme udtryk over for offentligheden, særlig i forbindelse med opstart og stævner.
For at være koordinator for de tilknyttede klubber og bistå med undervisningsmateriale:
For at se til at dette er i overensstemmelse med de internationale vedtagelser:
Alt undervisningsmateriale ligger på Callerlabs webside, og kommer ikke mere
i fysisk form. Klubberne kan ligesom Callerne hente alt materiale her. Der er
link fra vores webside.
For at holde en nær kontakt til såvel danske som internationale callerorganisationer. Hele tiden være ajour med hvad der vedtages nationalt og internationalt
gøres følgende:
Når vi mener der er behov, kontakter vi Callers’ Society Denmark også kaldet
CSD
Vi deltager i de årlige møder med de andre europæiske forbund. Samtidig debatteres der online i et Forum, når der er behov. Sidste fysiske møde var ved
iPAC i Tyskland. Referater fra dette møde ligger på websiden.
Bestyrelsen har i indeværende periode forsøgt at søge forskellige fonde og sponsorater, bl.a. fra den amerikanske ambassade, men det har desværre ikke givet pote
trods stort arbejde med at udfylde blanketter og ansøgninger.
Som tiden er nu, ser det svært ud for vores aktivitet. For at holde liv i Squaredansen
i Danmark ville det måske være en ide, at mødes på klubaftener og er man ikke
tryg ved danse squaredance, kunne man måske lave en anden aktivitet. Vi må hu9

ske, at squaredance også har en social betydning for mange, der har behov for at
mødes.
Klubbernes bestyrelse beslutter selv, om og hvornår de vil genstarte squaredansen.
Det handler om at alle føler sig trygge. Der foreligger pt. kun anbefalinger, restriktioner og henstillinger. Dog har Kulturministeriet og DGI ikke tilrådet at genstarte
square og quadrille danse på nuværende tidspunkt.
DAASDC’s bestyrelse forsøger hele tiden at holde sig opdateret omkring COVID19, samt hvad der måtte komme fra myndighederne, fra DGI og DIF. Så snart vi får
nyt, sendes det ud til klubberne, lægges på FaceBook gruppen og hvis muligt på
SquaredanceDanmark.dk. Vi har udsendt vores anbefalinger her sidst i August
2020, samt lagt dem på SquareDanceDanmark.dk.
Det er en fælles opgave at gøre alt for at bevare squaredance i Danmark og derfor
opfordrer bestyrelsen til at alle medlemsklubber i fremtiden samarbejder på tværs
af hinanden og samtidig bakker op om bestyrelsens arbejde. Vi modtager også gerne input.
På bestyrelsens vegne,

Lotte Vangsgaard
Aabybro den 25. august 2020
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Referat af DAASDC Repræsentantskabsmøde 2020
Sted: Kunstværkstedet, Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, Odense
Tid: lørdag d. 03. oktober 2020.
Følgende 8 klubber var repræsenteret: Sydkystens Square Dancers, Hillerød
Square Dancers, Vordingborg Square Dance Club, Hedens Squaredansere, Join
Hands, Sydjysk Square Dance Kolding, Østjysk Square Dance Club og Fyn Square
Dance Club.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent og stemmetællere

3.

Forbundets beretning til godkendelse
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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, modtager genvalg

9.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg: Svend-Erik Mosegaard Hansen,
modtager genvalg

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år: På valg: Karen Sørensen og Birgitte KnakNielsen
11. Valg af intern revisor for 2 år: På valg: Johnny Aagaard, Join Hands
12. Valg af intern revisorsuppleant for 1 år:
13. Eventuelt.
Ad 1.
Formanden Lotte Vangsgaard bød velkommen og påpegede, at repræsentantskabsmødet skulle have været afholdt i forbindelse med Convention i juni måned i
år, men blev udskudt på grund af Covid19. Hun foreslog Svend-Erik 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 Dancers/DAASDC blev valgt som referent. Som stemmetællere blev Ulf Schlamowitz fra Sydkystens Square Dancers og
Johnny Aagaard fra Join Hands valgt.
Ad 3.
Formanden læste den rundsendte beretning op og tilføjede, at DGI i samarbejde
med Kulturministeriet er ved at udarbejde retningslinier vedrørende Covid19 for
square dance og folkedans. Kommentarer til beretningen drejede sig mest om Covid19.
Vivi Østergaard, Østjysk Square Dance Club:
Har DAASDC overblik over hvilke klubber der er startet efter sommerferien?
Lotte Vangsgaard:
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Vi får ikke oplysninger fra alle klubber.
•

The Diamond danser med mundbind. Er ved at indkøbe visirer.

•

Preben Hansen, Vordingborg Square Dance Club: er ikke startet.

•

Birgitte Knak-Nielsen, Hillerød Square Dance Club: er ikke startet.

•

Inger Fogh Madsen, Østjysk Square Dance Club: C1 og C2 er startet. Der var
ikke tilslutning fra andre. Var glad for svaret fra Søren Riis Paludan.

•

Karen Sørensen, Join Hands: 10 dansere danser, bruger mundbind. Det er vigtigt, at der foregår aktiviteter, så vi kan beholde vores lokaler.

•

Lotte Vangsgaard: Husk at gøre noget andet end dans, hvis I ikke kan blive
enige om at danse. Man kan evt. gå en tur eller lave vinsmagning eller andre
sociale aktiviteter for at bevare dansernes kontakt til klubben.

•

Linna Mosegaard Hansen, Hedens Squaredansere: vi er begyndt at danse. Vi
tørrer borde af med sprit inden start. Vi danser ikke med mundbind, men spritter hænder af efter hvert tip. Vi lufter ud hver time. Vi har fravalgt, at hjælpe
med ”engle” på de forskellige hold. En foreningskonsulent fra DGI-Midtjylland
sagde i sommer, at vi gerne måtte afholde Dans på Heden i oktober, men da
ændringen af forsamlingsforbuddet ikke steg fra 50 til 100, turde vi ikke lade
være at aflyse dansen.

•

Henning Thomsen, Sydjysk Square Dance Kolding: vi er ikke kommet i gang,
måske først i 2021. Kan fortælle at Bredballe Square Dancers er kommet i
gang, men med halveret antal dansere.

•

Svend-Erik Mosegaard Hansen, Hedens Squaredansere kan fortælle, at Stoholm Square Dance Club mødes 1 gang om måneden til anden aktivitet.

•

Kristen Foged, Fyns Square Dance Club: Er ikke startet, måske efter Nytår.
Danserne ønskede ikke at danse med sprit og mundbind.

•

Steffen Knak-Nielsen, Hillerød Square Dancers opfordrede til, at der blev skrevet på hjemmesiden, hvordan de enkelte klubber er startet som inspiration til
andre klubber.

•

Lotte Vangsgaard: kan oplyse, at Fredensborg Square Dance Club danser
med visir. Hun oplyste desuden, at man kan købe visirer til ca. 84 kr. pr. stk.
ved køb af 5 stk. De er måske lidt dyre, men kan sprittes af og genbruges og
der kan købes reservedele til dem. De hedder Durable og købes på
www.redofficescanofficeshop.dk

•

Svend-Erik Mosegaard Hansen, Hedens Squaredansere: På B-A2 kan danserne godt være lidt for begejstrede og råber og synger, hvilket jo ikke er så godt
på grund af Covid19.

13

•

Lotte Vangsgaard: Callers’ Society Denmark er kontaktet og hun har bedt callerne overveje, hvordan de kan calle coronavenligt (slide thru i stedet for star
thru, weave the ring i stedet for right and left grand osv.) Venter på tilbagemelding.

•

Trine Andersen, Hedens Squaredansere: Her i Hedens prøver vi at skaffe nye
dansere og det lykkes. Vi har ca. 1 ny square i år. Er der andre klubber, der
prøver og lykkes det? Vi synes det er ret vigtigt at arbejde på dette, fordi vi kan
imødese, at squaredansen vil miste dansere på grund af Covid19. Vi vil kontakte forældreråd på kommunens skoler og tilbyde en dag med square dance for
forældre og børn i foråret.

•

Karen Sørensen, Join Hands: vi havde planer om at skaffe nye dansere. Vi var
tilmeldt et kommunalt arrangement, hvor fritidsaktiviteter blev fremvist for borgeren, men det blev aflyst på grund af Covid19.

•

Lotte Vangsgaard: det er meget forskelligt fra kommune til kommune, om lokaler holdes lukket og om sådanne arrangementer aflyses.

•

Linna Mosegaard Hansen, Hedens Squaredansere oplyste, at Hedens har søgt
sommerpuljen i DGI/DIF og fået 40.000 kr.

Efter disse drøftelser blev beretningen godkendt med akklamation.
Ad 4.
Kassereren Henning Thomsen fremlagde regnskabet med kommentarer. Regnskabet er udsendt sammen med mødeindkaldelsen.
Vivi Østergaard, Østjysk Square Dance Club spurgte, hvor mange bankkonti har
DAASDC?
Henning Thomsen: 2, den ene bruges til Convention. Det der er dyrt ved bankkonti
er de negative renter. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Ad 5.
Ingen indkomne forslag.
Ad 6.
Kassereren gennemgik det reviderede budget 2020 og budgettet for 2021.
Han påpegede, at medlemsafgiften for efteråret 2020 ikke bliver opkrævet på grund
af manglende aktiviteter på grund af Covid19. Der vil blive sendt direkte besked til
klubberne.
Budget 2021 er lagt med forventning om fuld aktivitet, dog forventes det at bestyrelsen i DAASDC vil holde færre fysiske møder, så derfor nedsættes de forventede udgifter til kørsel for bestyrelsen til 4000,- kr. Det forventes at klubmedlemsafgiften vil
dale.
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Klubberne opfordres til at arbejde på at få flere dansere og/eller bevare antallet af
dansere. Convention-danseafgiften til DAASDC er slettet af hensyn til de klubber
der arrangerer Convention.
Revideret budget 2020, budget 2021, 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.
Nordjysk Convention har ansøgt om at afholde Convention i 2022.

Hvis Convention 2021 i Ishøj ikke kan blive afholdt er Sydkystens Square Dancers
og Ocean City Square Dancers villige til at afholde det i 2022.
Lotte Vangsgaard kontakter Nordjysk Convention ang. evt. at rykke fra 2022 til
2023.
Ad 8.
Valg af formand:
Lotte Vangsgaard blev genvalgt for 2 år med akklamation.

Ad 9.
Valg af 1. bestyrelsesmedlem:
Svend-Erik Mosegaard Hansen blev genvalgt for 2 år med akklamation.
Ad 10.
Valg af 2 suppleanter:
Karen Sørensen og Birgitte Knak-Nielsen blev begge genvalgt for 1 år med akklamation.
Ad 11.
Valg af intern revisor:
Johnny Aagaard, Join Hands blev genvalgt for 2 år med akklamation.
Ad 12.
Valg af intern revisorsuppleant:
Vivi Østergaard, Østjysk Square Dance Club blev valgt for 1 år med akklamation.

Ad 13.
Eventuelt.
Lotte Vangsgaard:
Bestyrelsen i DAASDC vil gå i gang med at revidere forbundets vedtægter. Vi
opfordrer klubberne til at komme med input.
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I vest skal der findes en ny koordinator.
Lotte Vangsgaard tager initiativ.
Convention 2021:
Ulf Schlamowitz fra Sydkystens Square Dancers delte flyers ud til de tilstedeværende klubber. Man kan desuden finde flyeren på www.dc2021.dk og på
www.squaredancedanmark.dk Yderligere information på info@dc2021.dk
Klubbernes bestyrelser opfordres til at sende linket flyeren til deres dansere.
Formanden takkede for god ro og orden.
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