Bestyrelsesmøde 13. november 2005-11-13.
Sted:

Vejle Centret, Villy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Tid:

Kl. 11.00 til 16.00

Referat:

Erik Höiberg Pedersen

Deltagere: Jette Nielsen, Erna Nielsen, Günter Arnold, Claus Hansen og Erik
Höiberg Pedersen
Fraværende:

Ingen

Dagsorden:
1: Valg af Dirigent
2: Godkendelse af dagsorden.
3: Godkendelse af referat.
4: Orientering fra formand.
5: Orientering fra Lotte.
6: Orientering fra Günther.
7: Orientering fra Erna.
8: Orientering fra Erik.
9: Forretningsorden for bestyrelsesarbejde.
10: Aktiver i DAASDC
11: Convention 2006.
12: Convention 2007.
13: Hvilke opgaver skal der tages fat på.
14: Eventuelt.
Referat:
1: Valg af dirigent. Jette Nielsen.
2: Godkendelse af
Dagsordnen blev godkendt med følgende tilføjelse:
dagsorden.
Brev fra Lotte Vangsgaard.
Indlæg til Highlight.
3: Godkendelse af
En del debat vedr. udsendelse af referat.
referat.
Ny procedure vedtaget.
4: Orientering fra
Fællesmøde med webmaster, koordinatorer og
formand.
redaktør:
Mødet afholdes den 7. / 8. januar 2006 på
Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491
Blommenslyst.
Deltagere: Bestyrelsen, koordinatorer, webmarster og
redaktør.
Henning Pedersens spørgsmål til bestyrelsen:
Der sendes svar til Henning Pedersen.
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Aktiv:
Alle

Erik

Jette

Nye dansere:
Vi skal arbejde med tiltag for at få nye dansere. Vi vil
gerne have oplysninger fra klubberne om hvor mange
nye dansere de har fået til denne sæson. Tallene skal
bruges til at promovere Modern Western Square
Dance. Klubberne skal også bruge tallene i
forbindelsen med begynderdanse. Brev sendes til
klubberne.

5: Orientering fra
Lotte.

6: Orientering fra
Günther

7: Orientering fra
Erna.

Det vil være lækkert hvis vi kan få tallene fra
klubberne, det vil vise at vi viser interesse for
klubberne.
Hvad har klubberne gjort for at få nye dansere?

Günther

Europæisk Convention 2006 i England:
Vi har fået en forespørgsel fra BAASDC om DAASDC
ville stå for at koordinerer tilmeldingerne fra Danmark:
Det vil bestyrelsen ikke. Problemer med afregning af
Eurobadges. EAASDC vil modregne afregning for
Eurobadges i tilmeldingerne fra Danmark. Det kan vi
ikke acceptere. Vi sender et brev til BAASDC.

Claus

Brev fra Lotte Vangsgaard:
Lotte Vangsgaard har meddelt at hun træder ud af
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, der er givet
forskellige grunde.
Bestyrelsen skriver til Lotte Vangsgaard.

Jette

Da Lotte har meddelt at hun træder ud af bestyrelsen er
der ingen orientering.
Vedr. Hvidbog Convention. Claus overtager Lottes
arbejde med hvidbogen. Claus tager kontakt til Hans
Pitters og John Nygaard.
Hvordan ser økonomien ud - vi har mistet
medlemsklubber – 3 stk.
Økonomien er fornuftig, der er 2 klubber der har
indbetalt kontingent, sidste frist er den 15. november
2005. Budgettet overholdes meget fint.
Hvad har vi haft af udgifter siden sidste møde:
Der har kun været mødeudgifter.
Hvordan ser afregningen ud for badges / Europæisk
Convention?
Se under punkt 4.
Helsinge Square Dancers:
Brev til klubben med henvisning til forbundets
vedtægter § 3.
Regionsmøder:
2

Claus

Erna

Øst: Møde den 23. oktober 2006. Godt fremmøde 15 af
19 klubber var mødt op, godt møde, koordineringen er
på plads. Referat er udsendt.
Nord: Lille fremmøde. Kom sammen dans er sat på
plads. Der vil ikke blive givet tilladelse til at lægge
flyers fra de klubber, der har meldt sig ud af DAASDC.
Referat udsendt.
Syd: Rimeligt fremmøde, koordinering på plads.
De klubber der ikke har en DAASDC mail adr. blev
kraftigt opfordret til at få en, der er 9 personer der skal
rette, hvis det ikke er en DAASDC adr. men kun en
hvis der er en DAASDC adr.
Betaling for gæster på undervisningsaftener.
Enighed om kr. 20,oo pr person de første 3 aftener,
derefter medlemskab.
Der laves et samarbejde klubberne imellem med
hensyn til begynderdanse.
Referat er ikke udsendt.

8: Orientering fra
Erik.

Danselandsstævne 2007.
Der har været møde i styregruppen. Der bliver masser
af dans til alle danseformer.
Erna sidder i styregruppen for DAASDC.
Repræsentantskabsmøde 2006.
Jarlen af Bothwell´s Square Dancers spørges om de vil
være værter.

Erik

Forslag til referat procedure.
Ny procedure vedtaget. Tidsfristerne overholdes.

Erik

Tidligere beslutninger i bestyrelsen:
Opdateringen ikke færdig, der mangler fra 2005.
Mail i uge 46.

Erik

Fælles koordineringsaftale:
Ingen god ide. Så længe de, NORD, SYD og ØST
fungerer godt.

Erik

Mail adresser til personer med tillidsposter i
DAASDC:
Bestyrelsesmedlem: boardmember@daasdc.dk
1. suppleant: 1.suppleant@daasdc.dk
2. suppleant: 2.suppleant@daasdc.dk
Revisorer: revisor1@daasdc.dk og revisor2@daasdc.dk
Revisor suppleant: revisorsuppleant@daasdc.dk
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Claus

9: Forretningsorden
for
bestyrelsesmøder.

Banner: Forbundets banner med landkort, skiftes med
et mere tidssvarende.
Velkomstpakke til nye klubber tages op på mødet i
januar 2006
Hvad gør vi fremadrettet:
Forretningsordnen rettet til.
Tillæg til forretningsorden rettes til

10: Aktiver i
DAASDC

Hvad ejer forbundet:
Opdatering over aktiver i forbundet. De ting der beror
ved tidligere medlemmer skal fremskaffes og
registreres. Bestyrelsesmedlemmerne laver en liste over
de aktiver de ligger inde med. Deadline 7. januar 2006.
11: Convention
Orientering:
2006
Jette orienterede omkring convention 2006, flyers er
gået i trykken.
Alle kontrakter skal være på plads senest den
1. december 2005. Og afleveres til kasseren i
Convention udvalget.
Der bliver holdt møder uden dagsorden, det skal der
rettes op på, således at der foreligger en dagsorden til
hvert møde, det samme gælder for underudvalgene, der
også laver referater over afholdte møder.
12: Convention
Der er kommet svar fra 39 klubber, og alle har givet
2007
fuldmagt til bestyrelsen vedr. tildeling af Convention
2007 til Hillerød Square Dancers.
Hillerød Square Dancers har fået tildelt Convention
2007.
Kontaktperson fra DAASDC.
13: Hvilke opgaver Forslag:
skal der tages fat på. Udbygge samarbejdet med KLUBBERNE og CSD.
Arbejdsretningsregler for bestyrelsen.
Highlight: Se på økonomien, tilbud på trykning.
Samarbejde med EAASDC:
Hvad gør vi med det? Der afholdes møde i EAASDC i
forbindelse med Europæisk Convention 2006 i
England.
14: Eventuelt.
Kontakte DGI for at høre om muligheden for en
orientering om bestyrelsernes arbejde.

Erik
Erik

Günther &
Erik

Erna & Claus
Alle
Alle
Jette
Alle
Erik

Indlæg til Highlight. Hvad arbejdes der med i
bestyrelsen?

Jette

Håndbogen: Den er nu mere brugervenlig og lettere at
slå op i, der arbejdes fortsat på indholdet.

Erna / Lars
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