Bestyrelsesmøde:
Dato:

28. januar 2007

Tid:

10.00 – 15.15

Sted:

Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen
Claus Hansen.
Referat:

Erik Höiberg Pedersen

Dagsorden:
1: Velkomst. Valg af ordstyrer.
2: Samarbejde i bestyrelsen.
Organisationsplan.
3: Velkomst bog til nye best. Medlemmer.
4: Dato for Danish Convention 2008.
Europæisk Convention
1.weekend i juni.
Danselandsstævne / Convention.
5: Opfølgning på arbejdsgrupper:
PR-Gruppen.
Potentielle nye klubber.
Streamer.
Hvidbog Convention.
6: Manglende skriftlig evaluering Convention 2005.
7: Håndbog.
8: Kursus for bestyrelsesmedlemmer i klubberne.
9: Afregningsform vedr. dansere der kommer uden forhåndstilmelding.
10: Tilbud på trykning af Highlight.
11: Forslag fra redaktør vedr. udsendelse af Highlight pr. mail.
12: Orientering om fællesmøde mellem
DAASDC – CSD – DGI.
13: Opfølgning på medlemshenvendelser:
Poul-Erik Branding person.
Leif Jørgensen PR.
14: Økonomi.
Jubilæumsbjælke DAASDC Convention.
Badges – England.
15: Repræsentantskabsmøde.
Sted for afholdelse.
Forplejning.
Lydanlæg.
Skriftlig beretning.
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Indkaldelse.
Valg.
Forslag:
Opløsning af forbundet.
Convention Fond.
Highlights.
Kontingent:
Dirigent:
Referent.
Fordeling af opgaver.
16: Eventuelt.
Referat:
Jette bød velkommen.
Claus blev valgt til ordstyrer.
Rettelser på hjemmesiden: alle sider skal tjekkes og
rettes til ved ændringer.

Aktiv:
Jette

Samarbejdet i bestyrelsen fungerer ikke ret godt, der
svares ikke op på tilsendte mails, arbejdsopgaver og
andet.
Jette føler det er ene styre, hvilket ikke er meningen den eneste der reagerer, er Erik. Der blev herefter en
snak – hvor det kom frem at Sonja og Claus havde
haft problemer med at modtage, da de ikke havde
modtaget nogen mails, kunne de ikke svare på disse.
Der er ikke sket noget med hensyn til de
arbejdsgrupper, der blev nedsat under
repræsentantskabsmødet 2006.
Hvidbog vedr. Convention og liste over potentielle
klubber er i gang
Konklusion: Deadline sat til 5 dage Er det større
opgaver tages deadline på for hver opgave.
Bestyrelsen støtter 100 % Jette.
Organisationsplan: Planen rettet til.
Lægges på hjemmesiden under håndbogen.
Sendes ud sammen med referatet.

Jette

3: Velkomst bog for
nye
bestyrelsesmedlemmer

Jette gennemgik udkastet til velkomst bogen.
Forventes færdig ultimo februar 2007.

Jette

4: Dato for Convention
2008.
Europæisk Convention.
Samme weekend som
Danish Convention.
Ansøgere til

Da det Europæiske Convention afholdes den 1.
weekend i juni, spørges repræsentantskabet om
forslag til ny dato.
Der er en ansøger til Convention 2008, en mere på
vej.

1: Velkomst.
Valg af ordstyrer.
Hjemmesiden.

2: Samarbejde i
bestyrelsen.
Organisationsplan.

Jette

Sonja - Erik

Erik
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Convention 2008.
PR: Gudmund Hindberg, Eli Hansen, Lars Olsen.
Eli har sendt forespørgsel til alle klubber under
DAASDC, der er INGEN der har reageret. INTET
møde.
Potentielle medlemmer: Claus Hansen og Erik H.
Pedersen. Erik har lavet en liste over potentielle
klubber, Claus laver skrivelse. Færdig uge 5.
Streamer: De nye streamer er færdig, sendes ud i
uge 5.
Hvidbog Convention: Sonja Svensson, Hans Pitters,
Huggo Jørgensen, Henning Thomsen, Juan Don-Berg
og Ruth Pedersen.
Hvidbogen er færdig, der er et par enkelte rettelser.
Sendes til bestyrelsen. Fremlægges på
Repræsentantskabsmødet.

Gudmund

6: Manglende skriftlig
evaluering Convention
2005.
Evaluering 2006.

Trods mange rykkere er den stadig ikke kommet en
evaluering eller reaktion på rykkerne.
Sonja taget kontakt til klubben. Sker der ikke noget
inden for 14 dage, pålægges klubben en bøde på kr.
2.000,00.
Evalueringen for 2006 er kommet.

Sonja

7: Håndbogen.

Er næsten færdig, mangler sider vedr. kontingent og
medlemsregistrering. Günter er bedt om at lave det,
men der er ikke sket noget. Lovet færdig uge 5.
Jette efterlyste en bedre struktur på bogen og hvad
der ellers findes på hjemmesiden, der skal ikke ledes
flere steder efter samme ting.

Erik

5: Opfølgning på
arbejdsgrupper.

Claus / Erik

Claus
Sonja

Jette

8: Kursus for
bestyrelsesmedlemmer.

Sonja
Sonja har lavet udkast og finder undervisere.
Jørgen Nielsen DGI, tager kontakt til de personer, der Jørgen Nielsen
har kørt et lignende kursus på Sjælland.
Kurset er et tilbud til alle klubber under DAASDC.
Der tiltænkes at lave 2 – 3 kurser rundt i landet.

9: Afregningsform
vedr. de dansere, der
kommer uden
forhåndstilmelding.

Revisor Bjørn Andersson laver et udkast.
Sendes til godkendelse i bestyrelsen.
Skal bruges fra 2007.

Bjørn Andersson

10: Tilbud på trykning
af Highlight.

Der er kommet et tilbud. Det er ikke billigere.
Vi beholder den trykker vi har.

Jette

11: Forslag fra

I stedet for at sende Highlight pr. mail som vedhæftet

Ruth Nielsen
3

redaktøren af Highlight.
Forslag om udgivelse af
Highlight. 3 gange om
året.

fil, kunne man sende mail abonnementerne et link til
DAASDC’s hjemmeside, hvor bladet i forvejen
ligger.
Dette link kan de blot klikke på, og så kommer de
direkte til Highlight, og hvis de ønsker det,
downloade det eller printe det ud.
Det vil foregå på den måde, at jeg sender bladet til
Lars, som lægger det på nettet, og sender mig linket
hvor det ligger. Jeg sender så disse link til
abonnenterne.
Jeg har snakket med Lars om det, han syntes det er en
god ide.
Årsagen til mit forslag, er at jeg hver gang får en del
mails tilbage med besked om at modtagerens
postkasse er overfyldt, hvilket betyder at de aldrig
modtager bladet pr. mail og måske ikke får læst det.
Det giver i mine øjne en negativ virkning, over for
både bladet og DAASDC i almindelighed.
En god ide, tages med på repræsentantskabsmødet.
Claus laver oplæg til forslaget om udgivelse af bladet
3 gange årligt.

Claus

Jette og Erik orienterede om fællesmødet mellem
12: Orientering om
DAASDC – CSD og DGI.
fællesmødet mellem
DAASDC – CSD - DGI Et positivt møde, hvor man blev enig om at arbejde
mere sammen omkring kurser, Danse Landsstævnet,
m.m..
CSD og DGI lægger ud med et kursus omkring brug
af PC og musik mix. Det undersøges hvordan det
økonomiske skal fordeles.

Jette / Erik

13: Opfølgning på
medlemshenvendelser.

Poul-Erik. Branding person. Gang i Danmark.
Leif Jørgensen PR.
Begge har fået svar. Der arbejdes videre med
forslagene. Der er nedsat et PR udvalg.
DGI har ansat en person på kontoret i DGI-Byen,
København.
Vi venter på et udspil fra DGI, de er kontaktet.

Jette / Erik

14: Økonomi.
Jubilæumsbjælke
DAASDC Convention
Badges EAASDC

Det endelige regnskab forelagt, ser meget fint ud, der
er sparet son vi blev pålagt. Der er et par enkelte
justeringer.
Günter har lavet et udkast til jubilæumsbjælke,
forslaget godkendt. Günter bestiller 100 stk.
Sagen med det engelske forbund vedr. EAASDC
badges er afsluttet.

Günter

Carsten Nielsen /
Jørgen Nielsen

Günter
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15:
Repræsentantskabsmød
et.
Sted.
Tid.
Valg.
Beretning.
Forslag.
Forplejning.
Lydanlæg.
Dirigent
Referent.

16: Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet afholdes i Join Hands
klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens.
Der startes kl. 11.00 med spisning.
Mødet starter kl. 11.30.
Valg:
Sonja Svensson (modtager genvalg.)
Günter Arnold (modtager ikke genvalg.)
Gudmund Hindberg (modtager genvalg.)
Claus Hansen (modtager genvalg som suppleant)
Eigil Hangaard revisor. Undersøges.
Benja Nielsen revisorsuppleant (modtager genvalg).
Beretning:
Jette skriver beretning, arbejdsgrupperne sender
beretning til Jette. Deadline 07.02.2007
Forslag: Der er 4 forslag fra bestyrelsen. Sendes ud
med indkaldelsen.
Forplejning: Join Hands sørger for forplejning, er på
plads.
Lydanlæg: Der er lydanlæg i klubhuset.
Dirigent: Emner undersøges.
Referent: Helene Jørgensen Sydjysk SD Kolding har
givet tilsagn om at tage referat.

Günter

Alle

Sonja
Sonja
Erik
Jette

Næste møde aftales efter repræsentantskabsmødet.
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