Bestyrelsesmøde 23. april 2006
Sted:

Join hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens

Tid:

11.00 til 16.15

Referat:

Erik Höiberg Pedersen

Deltagere:

Jette Nielsen, Erna Nielsen, Sonja Svensson, Gudmund Hindberg
og Erik Höiberg Pedersen

Fraværende:

Günter Arnold, og Claus Hansen med afbud.

Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer
1A: Velkomst til de nye i bestyrelsen
2: Evaluering af repræsentantskabsmødet.
3: Konstituering af bestyrelsen.
4: Fordeling af bestyrelsesmedlemmer i arbejdsgrupper, der blev nedsat på rep. mødet.
5: Helsinge
6: Dato for møde mellem koordinatorer, webmaster og redaktør.
7: Arbejdsretningslinier udarbejdes vedr. koordinatorer, webmaster og redaktør.
8: Ændring i koordineringsaftale i forhold til Convention.
9: Highlight - flytte dato for deadline vedr. marts nr.
10: Annoncekroner Highlight.
11: Benefitdancen 2006.
12: Ændringsforslag til vedtægter vedr. klubkontingent.
13: Convention 2006
13A: Convention 2005
14: Convention 2007
15: Internationalt arbejde.
16: Eventuelt
Referat:
Aktiv:
Sonja Svensson
1: Valg af ordstyrer
Jette bød Sonja og Gudmund velkommen i
Jette
1A: Velkomst til de nye i
bestyrelsen.
bestyrelsen / suppleant
Orientering om procedure, respekt for andres
holdning. Orientering til alle vedr. modtaget post, der
skal helst svares inden for 8 dage. Der kvitteres
overfor afsender om at posten / mail er modtaget.
Sonja takkede for velkomsten og glædede sig til
Sonja
arbejdet. Sonjas bagland er godt. Join Hands er glad
for at være repræsenteret i DAASDC´s bestyrelse.
Gudmund takkede for velkomsten. Gudmund er
Gudmund
kasserer i Main City, og derfra inde i
1

bestyrelsesarbejde, Main City er glad for at have en
repræsentant med i DAASDC´s bestyrelsesarbejde.
Det er bestyrelsens opfattelse at det var et godt,
2: Evaluering af
repræsentantskabsmødet. konstruktivt og positivt møde.
Hvad skal forbedres? Bedre koordinering omkring
mødetidspunkt og færge tider.
Sonja: Det var tydeligt at der var tillid fra klubberne
til bestyrelsen.
Gudmund: Et godt møde, en masse ting på plads.
Erna: Poul Nielsen og jeg deltog ikke, det plejer at
være Poul der har kritiske spørgsmål til regnskabet.
Sonja: Følelse af at alle skal løfte sammen, det var
meget positivt. Der skal være kritik, ellers falder vi i
søvn.
Jette: Der har været en bedre orientering til
klubberne.
Lang beretning både skriftlig og mundtlig.
Der kan være kritik, der er positiv.
Vi skal være forberedt på kritik.
Sonja: Klubberne skal vide hvad DAASDC kan
bruges til, bedre orientering.
Formand: Jette Nielsen valgt på rep. mødet.
3: Konstituering af
Næstformand: Erna Nielsen
bestyrelsen.
Kasserer: Günter Arnold, valgt på rep. mødet.
Sekretær: Erik Pedersen
Referent: Sonja Svensson, indtil arkivarbejdet er
færdigt.
1. suppleant: Gudmund Hindberg, valgt på rep.
mødet.
2. suppleant: Claus Hansen, valgt på rep. mødet.
Nye Klubber: Claus, Erik, Jette og Egon Rosendahl,
4: Fordeling af
Sydjysk Square Dance Kolding.
bestyrelsesmedlemmer i
arbejdsgrupper, nedsat på P.R.: Eli Hansen, Main City, Lars H. Olsen,
Sydsjælland SDC, Gudmund Hindberg og Erna
rep. mødet.
Nielsen DAASDC
Hvidbog: Hans Pitters, Bredballe Square Dancers,
Henning Thomsen Sydjysk SD Kolding,
Huggo Jørgensen Sydjysk SD Kolding, Ruth
Pedersen CSD, Sonja Svensson DAASDC.
Referat fra generalforsamling modtaget:
5: Helsinge
Referatet kan ikke bruges, det er ikke fyldestgørende
og ikke underskrevet af dirigent og referent. Kun
referenten har underskrevet.
Claus og Erna har mange gange forsøgt at få et møde
fastlagt, der har ingen reaktion været fra Helsinge.
Konklusion: Klubben skal ansøge om ny optagelse.
Jette skriver til klubben.

Jette
2

6: Dato for møde med
koordinatorer, webmaster
og redaktør.
7: Retningslinier for
koordinatorer, webmaster
og redaktør udarbejdes.
8: Ændring af
koordineringsaftale i
forhold til Convention
9: Highlight - flytte dato
for deadline til marts nr.
10: Annonce kroner
Highlight.
11: Benefitdancen 2006.

12: Ændringsforslag til
vedtægter vedr.
klubkontingent.
13: Convention 2006.

13A: Convention 2005.
14: Convention 2007.

15: Internationalt
samarbejde:
16: Eventuelt:

Mødedato: 25. juni 2006, kl. 14.00

Erik

Retningslinier rettes til i samarbejde.

Alle

Retningslinier rettes til.

Alle

Deadline flyttes 21 dage, således at referatet fra
repræsentantskabsmødet kan nå at komme med.
Annonce kroner opkræves fremtidig af DAASDC´s
kasserer, redaktøren giver kassereren besked.
Dansen skal ikke koordineres, det er en dans på
under 5 timer.
CSD forsøger at lægge dansen fast på den 1. søndag
efter Square Dancens dag.
Ændringsforslag udarbejdes, således at
klubkontingent bortfalder og erstattes af forhøjet
danse afgift.
Der er indkaldt til møde den 27. april 2006.
Der er ikke rettet henvendelse til bestyrelsen vedr.
arbejde under convention.
Der mangler stadig skriftlig evaluering fra Bredballe
SD, der er rykket for den flere gange.
Claus er kontaktperson for DAASDC. Gudmund
afløser Claus hvis han får forfald.
Kontrakt underskrives senest den 1. juni 2006.
Jette meddeler dette til klubben
Samarbejdet og orientering foregår via mail.
Der afholdes møde i forbindelse med Europæisk
Convention i England, Claus deltager fra DAASDC.
Fyn SDC har henvendt sig til DAASDC vedr.
skatteregler i forbindelse med callere.
DAASDC har rettet henvendelse til Birte Madsen,
der er ikke kommet noget svar.
Fyn SDC har fået kopi af det materiale DAASDC er i
besiddelse af. Opfordres til at kontakte DGI.
Brev fra Sydjysk SD Kolding:
Ebeltoft Strand Camping har en dans på
arrangementslisten. Er det efter de retningslinier der
er vedtaget?
Der sendes svar, med henvisning til referat fra
bestyrelsesmøde den 27.02.2005 og side 4 i
Highlight.
Film om Square Dance: Jette har fået en
henvendelse fra Brian Pedersen.

Alle
Alle

Erik

Erna
Claus

Jette

Claus
Jette / Erik

Erik
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Han og en ven er ved at optage en film om Modern
Western Square Dance.
Prisen er omkring 400.000,00, de vil gerne have
DAASDC med, men det er ikke interessant for
DAASDC, da det er en opsat film.
Der er bl.a. lavet samtale med fem. Nygaard, Gerda
Bang og Tommy P. Larsen, Peter og Rene Styrbæk
og Klitgården Square Dancers.
Det DAASDC skal bruge er spot fra forskellige
danse og træningsaftener, således at potentielle
dansere kan se at der kan danses i danse tøj og servilt
tøj.
PR-udvalget opfordres til at kontakte DGI-Dans og
Musik angående pr samarbejde. DGI’s kontaktperson
er Hanne Rasmussen formand for Dans og Musik på
landsplan.
Alle henvendelser til DAASDC, koordinatorer,
webmaster og redaktør skal besvares senest 8 dage
efter modtagelse.
Mødedatoer: 25. juni, 10. september og 19.
november 2006, alle møder afholdes i Join Hands
klubhus.
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