Koordineringsmøde Vest 23. september 2018
Fremmødte: Jon, Kirsten, Hanne, Lena, Torben, Inger, Monica, Grethe, Linna, Trine, Bente, Ole,
Karen, Lotte, Svend-Erik
Repræsenterede klubber: Silkeborg, Sydjysk, Østjysk, Nørresundby, Hedens, Diamond, Join Hands,
Nordjysk Convention, DAASDC
Fraværende klubber: Squaredance på Toppen, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Løvvangen,
Rold Skov, Djurs, Big River, Fyns, Fyns Square&Round, Stoholm, BredBalle, CSD, Hadsten,
Penquins, Salten

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Valg af referent: Svend-Erik blev valgt
3. Godkendelse: Referat fra sidste år godkendt
4. Opdatering af arrangementslisten: Join Hands har overvejet om de skulle
flytte til foråret, hvor der ikke er så mange danse, men foreløbig holder de
fast ved november.
Silkeborgs dans forår 2019, er aflyst også ud i fremtiden.
God ide med at få koordineret H danse. Følgende blev føjet til listen:
6. januar Nytårsdans ØSDC
27. januar: Begynderdans, Hedens Squaredansere
3. marts: Fastelavnsdans, Hedens Squaredansere
13. september: Sensommerdans, ØSDC
5. Opsamling siden sidst:
Forhåndstilmelding:
ØSDC: ”Prisforskel gør en forskel, flere melder til når de kan spare penge ved
det”.
Hedens: ”Knap til at trykke på, på Danselisten på DAASDC´s hjemmeside gør det
let at tilmelde sig, men pt. ikke flere end der plejer at tilmelde sig”
Diamond: ”Virker godt med knap til tilmelding
Knap med tilmelding på hjemmeside fungerer”.
Andre ting:
DAASDC har fået henvendelser fra dansere, der ved, at der bliver afholdt private
arrangementer på dage, hvor der er planlagt traditions danse. Hvad skal man
gøre ved det?

Det kan måske betyde, at der mangles 12-15 dansere til stævnet. Det kan være
det, der gør, at den koordinerede traditions dans giver underskud i stedet for
at løbe rundt.
Tidligere, da der var mange dansere på de forskellige danseniveauer, betød det
ikke så meget, at der var sammenfald af danse.
Det blev besluttet at hvis en klub føler sig forulempet af andre, der arrangerer
dans på dage, hvor der er koordinerede traditionsdanse, skal de selv forsøge
at tage en dialog. Løses det ikke, henvender man sig til koordinator.
Vi snakkede om, hvorvidt der skal indføres en konsekvens, og blev enige om i
første omgang at indføre en skærpet tekst i koordineringsaftalen. (Ad h)
6. Gennemgang/justering af Koordineringsaftalen: Der er indføjet en ny tekst
under punktet Ad h:
Det er ikke hensigtsmæssigt at lave andre squaredanse arrangementer, når der
er planlagte indberettede traditionsdanse uanset danse niveauer.
7. Nyt fra DAASDC: Håber I har set den nye hjemmeside. Det er helt klart en
forbedring og der er brugt mange frivillige timer til at få den bygget. Håber I
kan lide den. De gule ”post it” på forside sorterer under Lotte, her bliver
informeret nyt eller vigtigt.
Drone film fra open Air i Ikast bliver lagt på hjemmesiden med små film af ca. 30
sekunders længde. Må bruges til PR
DAASDC arbejder på en ny folder, der kan bruges til reklame for Squaredans.
DAASDC opfordrer til at man indsender forslag med korte sætninger, der kan
sige noget om squaredans, til nogen der aldrig har prøvet det. Det skal være
kort og præcis. Der skal også tages nye billeder, der er mere nutidige, og der
skal gerne være billeder af flere generationer.
En Højskole i Jelling ønsker at have squaredans på deres uge program i uge 5 i
samarbejde med os. Det arbejder vi videre med.
Persondataforordning: Hedens og Sydjysk har til opstart af ny sæson udformet
et dokument, som medlemmer udfylder og skriver under på, indeholdende at
bestyrelsen må opbevare medlemmets data, for at de kan få diverse
informationer. DAASDC vil kikke på om det er noget i den stil, der kan bruges.
Forslag vil det blive lagt på hjemmesiden.
Der er nogen, der er utilfredse med at repræsentantskabsmødet, i forbindelse
med Convention, bliver afholdt tidlig lørdag formiddag, men det er

nødvendigt, for at vi alle kan nå at være med til open Air. Det er vigtigt, at vi
ALLE er med. til at vise squaredans –
Convention 2019 er i Sæby, der er muligvis nogen, der vil tage sig af 2020, men
vi mangler nogen fremadrettet. Overvej, om det er jeres klub der alene eller
sammen med andre klubber tager udfordringen op.
8. Forslag/ønsker til DAASDCs: Der kan altid sendes en mail med forslag til Lotte
eller DAASDCs bestyrelse.
Der ønskes et dagskursus/foredrag om udvikling eller afvikling af klubber
Kunne være med fokus på holdånd – god forening eller måske noget om hjerne
forskning.
Der bliver afholdt et møde den 3. weekend i marts. – overlades til DAASDCs
bestyrelse at arrangere.
Overskrifter der kunne være for en sådan en dag,- Udvikling – den gode klub –
ide udveksling – hvis der er flere ideer som jeg ikke har fået noteret så sender
i dem bare til Lotte eller bestyrelsen.
9. Valg af Koordinator: Jon blev genvalgt
10. Næste møde: 16. november 2019 i Horsens før Jailhouse dans kl. 10.00 –
12.00. Dans kl. 13.00
11. Evt: Jon takkede for et godt møde.
Koordinator region vest: Jon Andersen

Referent: Svend-Erik Hansen

