REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005
Sted:
Tid:
Referant:

Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens
kl. 11.00 til 16.15
Erik Höiberg Pedersen

Deltagere:

Knud-Erik Christensen, Günther Arnold, Erna Nielsen, Lotte
Wangsgaard, Jette Nielsen og Erik Höiberg Pedersen
Claus Hansen med afbud.

Fraværende:

Dagsorden:
1: Godkendelse af dagsorden
2: Velkommen til ” de nye ” præsentation af os andre.
3: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet.
4: Økonomi.
5: Convention 2005.
6: Convention 2006? Erstatningsdans.
7: Fælles danselandsstævne 2007
8: Fremtidige mødedatoer, - geografisk placering af møderne.
9: Highlights – indhold, faste rubrikker?
9A: Indlæg fra Lotte
9B: Indlæg fra Jette.
10: Eventuelt.

1: Godkendelse af
dagsorden

2: Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde den 22.
januar 2004.

Referat
Aktiv
Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af punkt 9A
og 9B.
Knud-Erik bød Lotte og Jette velkommen.
Referatet godkendt med følgende kommentarer:
Punkt 3: Tilskud til square dance: Der er ønsket
tilskud til instruktør.
Klubnavn: Holbæk vil ikke acceptere navnet
Rainbow.
Nyt navn efter generalforsamling i den nye klub.
Herefter blev referatet godkendt.

Referat fra repræsentantskabsmødet:
Godkendelse af referat
Punkt 6: Kontingentforhøjelse: Efter en debat
fra
repræsentantskabsmødet. omkring forslaget blev det forkaste af de fremmødte.
Referatet godkendt
Der blev spurgt om hvilke klub Lars Inge Karlsson
3: Diskussion om
repræsenterede, er han medlem af Sydjysk Square
resultater og følger af
repræsentantskabsmødet: Dance Kolding.

Erik

Jette mente at det er for dårligt at der ikke er flere
klubber repræsenteret på repræsentantskabsmødet.
Klubberne skal opfordres til at deltage, tages med på
regionsmøderne.
Samarbejde med EAASDC. Næste møde i
forbindelse iPAC 2005. Lotte, Erna, Claus og Erik
skal til iPAC,
Det besluttes hvem der skal deltage i EAASDC’s
møde på næste bestyrelsesmøde.
Dagsorden til EAASDC.
Navneskilte: Juan og Poul Erik skal aflevere deres
DAASDC skilte.
Nye skilte til Lotte og Jette.
4:Økonomi.
Budget, regnskab,
bestyrelsesgodtgørelse.

5: Convention 2005,
hvordan går det.

Regnskabet blev udleveret.
Kontingent: Det blev vedtaget at 1. rykker koster
50,00.
2. rykker koster 100,00.
Der henvises til § 7 i vedtægterne.
Opkrævningen sendes til formanden.
EAASDC badges: Günther kontakter Claus, Erna
giver besked om antal. Beløbet oplyses til Günther.
Günther tager kontakt til det engelske forbund:
Fællesmødet i Tranum: Udgifterne fordeles mellem
bestyrelsen og regionerne.
Udgifter til Webmarster, koordinatorer og
bestyrelsen vedr. telefon og Internet, tages op på
næste møde, forretningsordnen gennemlæses og
rettes til.
Highlight: Der undersøges om det kan gøres
billigere.
Budgettet rettet til efter repræsentantskabsmødets
beslutning.
Jette ønsker en fast rubrik i Highlight vedr. Kodagramex og kontingent.
Det skal oplyses at manglende kontingent betaling
medfører at der ikke bliver betalt til Koda-gramex.
Der kommer et oplæg.
Mail fra Djurs Square Dance Club:
Tage kontakt til de landsdækkende supermarkeder
om der kan laves reklame indslag for amerikanske
varer i ugen op til sæson start således at de
forskellige klubber kan promovere sig i den
forbindelse.
Bestyrelsen følger det op.
Der er enkelte ledige pladser på vandrehjem og
campingpladsen. Der er en fin forhåndstilmelding.
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Der er mange dansere fra Tyskland der kun kommer
en dag.
Der er styr på tingene.
Lotte: Skal vi have en stand på Convention i Vejle.
Billeder, referater, skrivelse vedr. Koda-gramex..
Highlight, og andet materiale der angår Moderne
Western Squaredance.
Folder med navne og adresser på alle klubber
Østjysk har en transportabel udstillingsstand.
Er der noget bestyrelsen skal lave under convention
skal vi have besked.
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6: Convention 2006.
Erstatningsdans

Der skal holdes fast i de Sjællandske klubber og de er
interesseret i Convention 2006, vi vil gerne deltage i
bestyrelsesmøder for at give en orientering. Der skal
meldes hurtigt tilbage.
Vi kan ikke erstatte Convention.
Der skal arbejdes hurtigt.
Convention kan laves så det balancere med 500
dansere.
Spørge CSD og de er interesseret i at lave convention
i samarbejde med DAASDC.
Skal der ændres på konceptet for convention?
Således at der danses til og med Plus, og så afholde
en dans for Advanced og Challenge for sig selv.
Der skal laves en manuel over convention.

7: Fælles
danselandsstævne 2007

DGI har fået svar på repræsentantskabsmødets
udmelding,
Linedance har et udvalg, de er taget med i
arbejdsgruppen.
Det kan bevirke en ændring i fordelingsnøglen.
Der er frist til 15. maj 2005 for ansøgning som
værtsby.
Når der kommer noget konkret kommer Erna med
vores oplæg, fælles tilmelding for Modern Western
Square Dance. Samt at vi ikke er vandt til at betale
for en pakke, men for enkelte eller flere dage.

Erna

8: Fremtidige
mødedatoer, geografisk
placering af møderne.

4. juni 2005 i Vejle kl. 9.00 til 11.00
Dagsorden: Convention 2005, EAASDC.
2. oktober 2005. Horsens kl. 11.00.til 16.00

Erna

9: Highlight – indhold,
faste rubrikker?

Forslag fra Lars Inge Karlsson om en fast spalte:
Callers corner. Det er en god ide, redaktøren tager
kontakt til Lars Inge.
Fast rubrik fra kasseren: Bl.a. vedr. kontingent.
Etiske regler genopfriskes. Hvert år i september.
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Rejsebeskrivelser lægges som links på hjemmesiden.
Redaktøren har retningslinier.
9a: Indlæg fra Lotte.

Hvem laver hvad i bestyrelsen:
Organisationsplan fremlagt, den rettes til.
Pr.: Synliggørelse af foreningen, kontakt til
medierne.
Klubber, DGI og convention.
Registrering af klubber og medlemmer.
Medlemsskema.
Optagelse af nye klubber. Procedure ændres, således
At vedtægter og referat fra stiftendene
generalforsamling sendes til godkendelse hos Erna,
de det ok. Mails til bestyrelsen, og klubben får
besked.
DAASDC’s materiale, udstillingsstand.
Materialeforvalter.
Kontakt til CSD, hvidbog omkring convention, og
retningslinier. Samarbejde med Claus Hansen
Holbæk, John Nygaard Østjysk og Hans Pitters
Bredballe.
Overtager convention løbende og helt fra 2007.
Samarbejde med udlandet. Herunder EAASDC
Fundraiser:
Koordineringsudvalg:
Nord:
Syd:
Øst:
Kontakt til kongresser, kurser, hoteller, turist
attraktioner, sportsmesser m.m. Der udarbejdes en
skrivelse, der skal ud til klubberne.
Spørgeskema: Det skal fremgå hvor mange der er
linedanser og hvor mange der er modern western
dansere.
Hvilke sanktioner har DAASDC over for klubber der
ikke respektere koordineringsaftalerne.
Der er ingen, det er op til de enkelte koordinatorer at
få det til at fungere, og håbe på at klubberne
respekterer det der er vedtaget.
Nord ønsker en ny koordinator.
Hvad skal vi gøre for at få klubberne til at arbejde
bedre sammen? Alle kommer med forslag til mødet
den 2. oktober 2005.

9b: Indlæg fra Jette

Der skal være en dirigent på hvert møde.
Hvad forventes der af suppleanterne?
Med på næste møde.
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Werbe Mappe fra Tyskland om hvordan man værger
nye medlemmer, en danser fra Østjysk har brugt
mange timer på at oversætte den, den er leveret
tilbage til Erling, for 2 år siden. Hvor er den?
Der tages kontakt til Erling.
Knud-Erik
Vi vender tilbage til medlemmet med besked om
Jette
hvad der er sket.
Forbundets image, manglende gode oplevelser
forbundet kontra klubberne eller omvendt.
Klubberne har ingen gode oplevelser omkring
forbundet. Forbundet skal være sparings partner til
klubberne. Hjælpe klubberne med at komme videre
med deres ideer og arbejde.
Vedr. Highlight. Hven skal censurere indlæg, hvem
skal svare på indlæg til bladet i forhold til DAASDC?
Hvilke beføjelser har redaktøren?
Arbejder på at finde et sted hvor det kan trykkes
billigere.
Hvis vi opfordrer medlemmer til at komme med
indlæg, skal vi ikke have sure opstød over de indlæg
der kommer, angående hvad tøj der danses i. Vi skal
passe på ikke at stoppe indlæg. Vi skal motivere
klubberne og medlemmerne til at komme med
indlæg. Vi skal være åbne for andres mening både de
positive og de negative, det kan vi lærer af.
Vil gerne have Highlight på dagsordnen..
Hvordan kommer vi videre i en mere positiv ånd i
forhold til klubberne og medlemmerne? Det er et af
vores største problemer.
Vi skal være det samlende organ for klubberne.
Være fødselshjælper for nye klubber.
Hvordan kommer vi videre så klubberne oplever
forbundet som en positiv sparringspartner?
10: Eventuelt

Mail fra Bödabaden: Hvornår afholdes der
Convention i 2006, svar 2. week end i juni.
Mail fra England vedr. Europæisk Convention 2006.
De vil have Carsten Nielsen til at calle C1 til m53,
fordelt på timer efter værternes caller program.
Lars Inge Karlsson til at calle A2 til m53. Der betales
400 euro til hver. Englænderne betaler rejes, kost og
logi.
Da Lars Inge Karlsson ikke er medlem af CSD tages
der kontakt til ham og beder ham melde sig ind i
CSD da han skal repræsentere Danmark på det
europæiske convention.
Neu Style Ålestrup har før udgivet et foreningsblad,
bladene er blevet udvekslet mellem forbundene, de
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forespørger om de stadig kan modtage vores blad
selv om de ikke har noget blad selv. De kan tegne et
abonnement der koster kr. 100,00 for et år.
Der er en ny klub på vej i Ålestrup.
Materialeforvalter:
Erik
Redaktøren plejer at deltage i møderne.
Der mangler referat fra mødet i Stokholm og fra
Knud-Erik
EAASDC. ( Ronn ).
Velkomst pakke til nye klubber. Hvad skal der være i
den? Bestyrelsen kommer med et oplæg til indhold til
næste møde.
Regions aftalerne skal rettes til så der er danse fri 14
dage før og efter convention.
DGI har lavet en ny forsikring således at klubber der
er medlem af DGI kan tegne en tillægsforsikring på
udstyr, der dækker tyveri og ødelæggelser for kr.
1.200,oo, selvrisiko på 10 % minimum 500,oo max
2.500,oo kr..
Skype systemet dawnloades således at der kan
afholdes korte telefonmøder.

Mødet slut kl. 16.15.

