Bestyrelsesmøde:
Sted:

Join Hands Squaredancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens

Dato:

22. april 2007.

Tid:

10.00 til 17.00

Referat:

Erik Pedersen

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Hugo Jørgensen, Jørgen Nielsen, Helene Hartung,
Erik Pedersen.
Afbud:

Claus Hansen.

Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer.
2: Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.
3: Fordeling af arbejdsopgaver.
4: Præsentation af hvert bestyrelsesmedlem.
Hvad kan hver enkelt tilføre af resurser?
5: Danseformer, der kan optages på hjemmesiden fra klubber, her tænkes på de danse, der står i vor
formålsparagraf.
6: Økonomi.
7: Annoncer på hjemmesiden.
8: Sparringspartner til Webmaster.
9: Hjemmesiden.
10: Gennemgang af forretningsorden og tillæg.
11: Gennemgang af Convention kontrakt.
12: Gennemgang af org. plan.
13: Dato for weekend møde og fremtidige møder.
14: Bestyrelseshåndbog:
15: Analyse vedr. Highlights.
16: Potentielle medlemsklubber.
17: Europæisk Convention.
18: Danish Convention 2010.
19: 10 års bjælke.
Bestyrelses badges.
20: Eventuelt.
Referat:
Aktiv:
1: Valg af ordstyrer:
Helene blev valgt.
De nye blev budt velkommen i bestyrelsen.
Jette
2: Velkomst til nye
bestyrelsesmedlemmer
og suppleant.
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3: Fordeling af
arbejdsopgaver.

4: Præsentation af
hvert bestyrelses
medlem. Hvad kan
hver enkelt tilføje af
resurser?

5: Danseformer, der
kan optages på
hjemmesiden fra
klubber, her tænkes på
de danseformer, der
står i vor
formålsparagraf.
Highlights.
6: Økonomi.

7: Annoncer på
hjemmesiden.
8: Sparringspartner til
webmaster.

Jette: Hjemmesiden overdrages til Erik
Sonja: Korrektur på Highlights, Analyseskema vedr.
Highlight, DAASDC kontakt til Highlights.
Hugo: Europæisk Convention. Hugo opretter konto, hvor
danske deltagere kan indbetale.
Erik: Hjemmesiden, referater, AD-HOC
Jørgen: Nye klubber, PR, DLS 2007.
Claus: Analyseskema Highlights.
Helene: Sparringspartner internationale forbund, PR.
Se i øvrigt org. plan.
Dagsorden til bestyrelsesmøder sendes fremover også til
Webmaster, koordinatorer og redaktør.
Hvert enkelt medlem præsenterede sig selv, og fortalte om
de resurser de kan tilføje bestyrelsen.
Jette: Mange kurser inden for foreningsarbejde,
voksenunderviser, handlingsorienteret.
Sonja: Mange kurser inden for foreningsarbejde,
voksenunderviser, fond race, handlingsorienteret.
Hugo: Vant til at forhandle, merkonom i regnskab,
konsekvent.
Erik: 45 års erfaring med foreningsarbejde, flere poster
inden for DGI lokalt og på landsplan, handlingsorienteret.
Jørgen: Stor erfaring inden for foreningsarbejde, flere
poster inden for DGI, både lokalt og på landsplan.
Helene: Taler og skriver engelsk og tysk flydende, flere
forskellige bestyrelsesposter, bl.a. DAASDC. Vil gerne
arbejde med PR.
Der må kun optages square dance relaterede danse på
hjemmesiden.
Der laves et oplæg til Highlights, hvor også Linedance
tilgodeses.
Der er klubber, der kun vil have Highlights som blad.
Highlights må ikke sendes som mail, før bladet sendes ud.

Gennemgang af det nye regnskabssystem.
Der er opnået en rente på 3,5 % på alt indestående.
Der betales fremover via netbank, gebyr 1,oo kr pr
transaktion.
Alle udbetalinger skal anvises af kasseren og enten Jette
eller Sonja.
Kasseren har fået stor hjælp af Lars Foged, CSD.
Redaktøren har ansvaret for annoncer i Highlights.

Jette

Helene

Hugo

Ruth

Carsten Nielsen CSD og Henning Thomsen Sydjysk SD
Kolding vil gerne hjælpe Lars.
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9: Hjemmesiden.

10: Gennemgang af
forretningsorden og
tillæg.
11: Gennemgang af
Convention kontrakt.
12: Gennemgang af
org. plan.
13: Dato for weekend
møde og fremtidige
møder.
14: Bestyrelses
håndbog.
15: Analyse vedr
Highlights.
16: Potentielle
medlemmer.
17: Europæisk
Convention.

Lars,
Carsten
Henning
Erik
Klubber uden en DAASDC mail adr. skal have brev.
Forretningsordnen og tillægget blev gennemgået og rettet til. Erik
Sendes ud sammen med referatet.

Der skal være en vejledning m.h.t. hvordan man printer
dokumenter ud. Opgave for WEB Gruppen

Convention kontrakten blev gennemgået og rettet til.
Lægges på hjemmesiden under Convention.
Org. planen blev rettet til.
Sendes ud sammen med referatet.
Fællesmøde: 9. september 2007 i Horsens.
Weekend møde: 6. og 7. oktober 2007. Sted senere.
Bestyrelsesmøde: 13. januar 2008 i Horsens
16. marts: Rep. møde. Sted senere.
Håndbogen udleveret.
Alle skal gennemlæse den, og komme med kommentarer.
Der tages kontakt til Claus, Sonja går med i gruppen.

Erik

Jørgen indtræder i gruppen. Der tages kontakt til Claus.

Jørgen
Erik

DAASDC har fået en henvendelse fra den arrangerende klub
i Tyskland vedr. registrering af danske deltagere.
Der oprettes en konto til indbetaling af danseafgift.
Der tages kontakt til arrangøren.
18: Danish Convention Der er kommet en ansøgning fra Frederikshavn.
2010.
De får besked på næste rep. møde.
Brev til klubben, med henvisning til vedtægterne.
19: 10 års bjælke.
Forslaget der blev fremlagt på rep mødet 2007 vedtaget.
Bestyrelses badge.
Der bestilles 100 stk.
Udleveres gratis til de deltagere, der kan fremvise 10
bjælker fra Danish Convention.
Der bestilles nye bestyrelses badge 10 stk.
Der bestilles bjælker med stillingsbetegnelse, samt navne
bjælker.
20: Eventuelt.
Intet under eventuelt.

Erik

Sonja
Jørgen
Alle
Sonja

Hugo
Helene

Jette
Jette

Jette
Jette
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