Bestyrelsesmøde 10. september 2006
Sted:
Join hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A. 8700 Horsens
Tid: 10.00 til 14.00
Referat:
Deltagere:

Sonja Svensson
Jette Nielsen, Günter Arnold, Gudmund Hindberg,
Erik H Pedersen, Claus Hansen og Sonja Svensson
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer.
Konstituering/ valg af vicepresident
Valg til styregruppen i DGI
Behandling af ansøgning fra Helsinge
Samarbejdet i bestyrelsen
Forslag
Michael Andersen/Diamond er kommet med et forslag til speciel bjælke til 10 års deltagere på Convention.
Spørgsmål fra Egon Sydjysk vedr. optagelse på arr. listen
Arbejdsopgavefordeling i bestyrelsen:

President/Jette-Convention 2006 nylig afholdt
Convention 2007
Svare på mails
Helsinge sagen
Indkaldelse til bestyrelsesmøder
Skrive dagsorden- gerne sammen med bestyrelsen
Newletter info/Ron
Forefaldende opgaver
Indlæg til Highlights
Kontaktperson vedr. rettelser til hjemme siden
Besvare telefonopkald
Indkaldelse til bestyrelsesmøder.
Lave dagsorden.
Repræsentant for DAASDC i koordinering Nord.
Secretary/Sonja
Skrive referater fra bestyrelsesmøder
Hvidbog- sammen med arbejdsgruppen
Support formanden.
Erik
Få styr på alt det gamle der ligger og roder
Lave system, der er nem at finde rundt i vedr.
de mange beslutninger, der er taget for det
kommende arbejde.
Pakke til erhvervsarkivet
Lave ”køreplan” for conventionarbejdet for
Forbundet
Få registreret alt det forbundet ejer af
Flag, edb m.m.
Alt scannes ind vedr. forbundet
Arbejdsgruppen for kommende potentielle
Medlemmer sammen med Claus
Rep. For DAASDC Koordinering region syd
DGI – sammen med Jørgen Nielsen
Ajourfører håndbogen.
Økonomi/Günter:
Økonomistyring
Sender regninger ud på annoncer m.m.
Conventionbadges m.m.
Udsendelse af medlemsafgift
Ajourføre medlemslisten

1.

suppl/Gudmund
Rep. For DAASDC i region øst i
arbejdsgruppen. Ansvar for PR. gruppen
Rep. I den politiske styregruppe i DGI danselandsstævne 2007.

2.

suppl/Claus
Arbejdsgruppen for potentielle nye medlemmer
Rep. For DAASDC vedr. Convention 2007/ Hillerød
Produktion af streamer
Organisationsplan for DAASDC

Arbejdsopgaverne er fordelt ved tidligere bestyrelsesmøder, disse opgaver kan omfordeles, men for at det kan gå bedst muligt, må vi
finde de ressourcer frem den enkle har til at løse opgaverne bedst muligt.
9. Convention 2006:
Hvordan gik den? Er der noget vi skal være OBS på til næste år?
Drejebog for tilrettelæggelse af Convention, hvad er DAASDC`s opgaver før, under og efter Convention.

10. Convention 2007
Kontrakt + budget, dette skal være i orden nu/ underskrevet.
Claus er kontaktperson fra DAASDC
Jette har kontrakten til Hillerød vedr. underskrivelse.

11. Arbejdsgrupperne:
Gudmund/PR er I kommet i gang?
Sonja/Hvidbog Convention er I kommet i gang?
Erik/Claus Potentielle medlemmer hvor står I?
12. Økonomi:
Hvordan ser vor økonomi ud?
Betaling af lån til Frederikshavn + New Friends
Orientering vedr. hvor mange badges der er tilsendt Conventionværterne.
13. Fællesmøde:
Her skal der være et færdigt oplæg fra bestyrelsen på alle arbejdsretningslinier
til de personer der er med i DAASDC`s arbejde.
14. Indlæg Highlights:
Der skal skrives et indlæg til bladet vedr. vedtægterne i klupperne og såfremt der
Er vedtægtsændringer/ny formand skal disse rapporteres til forbundet.

15. DGI
Til orientering:
Fællesmøde DAASDC, CSD, DGI for kommende samarbejde, Poul Erik har
Foreslået et sådan møde.
16. Næste møde dato:
Vi skal tænke os godt om vedr. datoer for møderne, da det er svært at få alle med,
men vi skal gøre vort yderste for at alle kan deltage.
17. Eventuelt.

Bestyrelsen holdt et minuts stilhed for at ære afdøde vicepresident Erna Nielsen `s minde.

1.

Valg af ordstyrer:
Claus Hansen blev valgt.

2.

Konstituering/valg af vicepresident: Sonja Svensson blev valgt som vicepresident og Gudmund Hindberg
indgik i bestyrelsen.

3.

Valg til styregruppen i DGI:
Jette orienterer om arbejdet i gruppen, at der er ca. 1 til 2 møder om året som foregår på Sjælland. Opfordrede
Gudmund til at tage opgaven, hvilket han sagde ja tak til..

4.

Behandling af ansøgningen fra Helsinge:
Jette har modtaget Klubbens vedtægter, disse vil blive gennemgået hvorefter der tages stilling til medlemskabet
og klubben vil få besked herom inden for bestyrelsens tidsramme. Vi mangler forsat oplysninger fra denne klub i
forhold til medlemskabet.
Der er ligeledes kommet en ansøgning fra Hadsten med ca. 50 medlemmer som ønsker at blive optaget i
forbundet, de har fremsendt deres vedtægter som der også vil blive taget stilling til og gives en tilbagemelding på.
Besked om optagelse gives indenfor bestyrelsens tidsramme.

5.

Samarbejdet i bestyrelsen:
Jette ville gerne have haft at de nye bestyrelses medlemmer havde fået en lille bog f.eks. om bestyrelsens
arbejdsretningslinier, (denne ide om en lille bog vil blive taget op på et senere tidspunkt.) Jette vil prøve at
arbejde videre med ideen.
Der blev talt om vigtigheden i at vi i bestyrelsen holder os til det vi nu engang er sat til, at vi ikke ude i klubberne
kommer med forskellige udmeldinger, men at alle siger og handler ud fra det der er blevet besluttet. At de
arbejdsopgaver vi har fået er dem vi skal arbejde med og ikke alle andres. At det er vigtigt for samarbejdet at vi
hver enkel melder tilbage hvis vi har nogle opgaver vi ikke kan få ordnet således at de ikke bliver glemt, men kan
varetages af andre i bestyrelsen.
Aftalt at når ferien står for døren så koordinere vi inden i bestyrelsen således at der altid vil være 1 eller 2 der står
til rådighed hvis noget bestyrelsesarbejde er påtrængende.

6.

Forslag: Michael Andersen/Diamond er kommet med et forslag til en speciel bjælke til 10 års deltagere på
Convention:
Vedtaget at der laves en sådan 10 års bjælke og at alle som kan fremvise at de har deltaget i Convention igennem
10 år får den foræret. Günter vil komme med et oplæg omkring udseendet/udformningen af bjælken.

7.

Spørgsmål fra Egon Sydjysk vedr. optagelse på arr. Listen:
Alle ikke medlemmer kan købe sig annonceplads i Highlights og på DAASDC hjemmesiden, såfremt annoncen
ikke strider mod formålsparagraffen i DAASDC. Jette sender Egon et skriftlig svar.
Referat fra Repræsentantskabsmødet omkring dette emne skal omformuleres så det står mere klart hvad reglerne
er.

8.

Arbejdsopgavefordeling i bestyrelsen:
President/Jette:
Der kommer rigtig mange henvendelser fra klubberne rundt omkring, disse drejer sig om alt muligt, lige fra små
hverdagsting til større bestyrelses spørgsmål. Vi fik en drøftelse om der mon rundt omkring i klubberne hvor der
indimellem kommer bestyrelsesmedlemmer med mindre erfaring i foreningsarbejdet kunne have brug for
undervisning/kursus i disse ting. Aftalt at vi ser på dette og prøver at finde en mulighed hvor alle tilgodeses.
Claus forslog om man på DAASDC hjemmeside måske kunne oprette en form for brevkasse således at
medlemmerne på denne måde kunne komme med relevante spørgsmål til hinanden om de problemer de i
hverdagen står med i klubberne. Dette vil blive drøftet med hjemmesidens webmaster.
Erik:
Er kommet godt i gang med gamle sager, mangler dog forsat nogle ting fra 1989 til 92. Erik får resten af gamle
ting som skal scannes og derefter sendes i arkivet. Erik er færdig med de ting han har fået. Skal herefter have
registeret hvad der er af ting som forbundet ejer.
Jette efterlyser et referat fra DGI møde om hvem der skal Calle på Danselandstævnet
Claus:
Påbegynder arbejdet vedr. arbejdsgruppen nu. Der har været nogle problemer med farverne på de streamer der er
fortrykt, dette vil blive ordnet. Bestyrelsen besluttede at bruge nogle PR midler på streamerne og derefter sende
dem ud til klubberne uden beregning således at Square dancen bliver endnu mere synliggjort.

9.

Convention 2006:
Günter: Økonomien derfra ser god ud Conventionværterne afregnede kr. 6.704 – til DAASDC.
Erik: Der var en rigtig god stemning der, og al arbejdet forløb godt.
Jette: Måske det ville være en ide at vi får lavet en form for drejebog til bestyrelsen om hvad vi skal være med til
før og under Convention. Erik vil se på dette.

10. Convention 2007:
Alt er for nuværende på plads og Claus vil deltage i alle møderne.
11. Arbejdsgrupperne:
Gudmund: Ikke kommet i gang med PR gruppen endnu, men har kontaktet DGI om et tilskud, men dette
indebære at DGI skal have alle oplysninger om udgifter m.m. men da dette endnu ikke er på plads ses tiden an.
Jette forslog at der tages kontakt til CSD som har nogle midler der muligvis kan søges.
Gudmund tager kontakt til de andre i gruppen og aftaler det videre forløb i PRgruppen, Gudmund vil til næste
bestyrelsesmøde havde et oplæg med.
Sonja: Hvidbogsgruppen er kommet godt i gang, vi har nu så meget materiale at vi kan begynde at sætte det
sammen til noget
Brugbart.
Erik/Claus: potentielle medlemmer. Vil i næste uge finde ud af de forskellige opgaver og har noget med til
næste møde.

12. Økonomien ved Günter:
Denne er fin. På nuværende tidspunkt er der et overskud på kr. 23.465 og budgettet overholdes.. Erik har talt de
badges op der er tilbage fra Convention 2006 og afregning for salget er foretaget.

13. Fællesmøde:
Bestyrelsen gennemlæste og godkendte oplæg omkring retningslinier for koordinatorer, redaktør og webmaster i
DAASDC.
Fremlægges for de involverede på fællesmødet umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

14. Indlæg Highlights:
Når der rundt omkring i klubberne kommer nye vedtægter samt ny formand/næstformad skal dette meldes til
bestyrelsen så det altid er ajourført. Erik vil sætte et oplæg sammen til næste udgave af Highlight.

15. Fællesmøde med DAASDC – CSD - DGI:
Der er endnu ikke kommet nogen tilbagemeldinger om nyt møde samt dagsorden.
16. Næste møde:
Den 12. november kl. 10.00 i Join hands klublokaler Horsens
17. Eventuelt:
Bestyrelsen er blevet bedt om at indstille fem danske callers til Europæisk Convention 2008.
Bestyrelsen er enig om, at dem der kan blive indstillet skal være medlem af CSD på indstillingstidspunktet.
Jette valgte til dette punkt på dagsorden ikke at stemme, da hun valgte at sige, at hun var inhabil i forhold til
valg af callers
Til dette arrangement.

DAASDC indstiller callers til værtslandet for den kommende Europæisk Convention 2008 som finder sted i
Tyskland.
Det er så op til Conventionværterne (Tyskland) selv at vælge dem de skal bruge. DAASDC indstiller kun.

Referent: Sonja Svensson.

