Referat fra bestyrelsesmøde d. 13.04.08
Tilstede: Jette, Hugo, Sonja, Claus, Jørgen, Hans og Birthe
Fraværende: Ingen
Bestyrelsen har valgt Helene til referent, for at alle i bestyrelsen kan koncentrere sig ommødet.
Dagsorden:
0. A: Evaluering af rep. mødet d. 16.03.08
B: Hvad gør vi med
1. Ressourceprofil på alle
Kompetencer
2. Convention vært badges
3. Regler i Håndbogen.
4. Dato for møde med koordinator
5. Highlights
6. Hans
7. Repræsentantskabsmøde
8. Opfordre regionerne til at finde emnet Skat til næste møde de afholder.
9. Convention/Jubilæumsdans 2009
10.PR. gruppen
11.Ansøgninger fra 2 klubber
12.Ansøgning til Convention 2010
13.Bestyrelseshåndbogen
14.Potentielle kommende medlemsklubber
15.Regnskabet
16.Opdatering af organisationens diagram
17.Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder.
18.Eventuelt
Jette bød velkommen til Hans og Birthe som nye i bestyrelsen og forklarede lidt om, hvordan
bestyrelsesarbejdet foregår.
Valg af dirigent: Claus
Ad. 0 Jette har sendt brev til afgået best. medlem. Han modtager ikke post. En fra
repræsentantskabsmødet har en del med ham at gøre og ville prøve at få snakket med ham. Jette
har dog intet hørt. Forslag om at kontakte en person fra Svendborg, der kender ham. Jørgen
foreslår, at han prøver at kontakte personen fra Svendborg for at køre derud i dag efter mødet.
Dette bliver aftalen.
Generelt et godt repræsentantskabsmøde med mange gode ideer. Hans foreslår, at vi inden næste
repræsentantskabsmøde laver en liste med spørgsmål, som vi gerne vil have svar på og sender den
ud inden. Kan vi gøre noget for at få flere klubber til at deltage? Forslag om at holde
repræsentantskabsmødet i Join Hands Klubhus, når det skal være i Jylland, hertil var svaret JA, da
de har de bedste faciliteter. Det har altid været skiftevis i Jylland og på Sjælland.
Benja tilbød på repræsentantskabsmødet, at de tager repræsentantskabsmødet i 2009. Bestyrelsen
takker for tilbuddet. Vi undersøger muligheder centralt på Sjælland, og vender tilbage til Benja
med svar.
Det skal være ved et af overfartstederne eksempelvis Slagelse. Claus spørger Ruth redaktør.
Ad. 1 Alle fortalte lidt om sig selv og hvor de har deres styrker og interesser.
Ad. 2 Convention vært badgene er ret kostbare, så spørgsmålet er, om vi skal fortsætte med dem. Kun få
klubber har mulighed for at sætte dem op, (dette kan evt. lægges i flyers mappen i klubben, så kan
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alle se det). Forslag om at vi laver et slags diplom, hvis spørgsmålet kommer op senere omkring
det at modtage noget for at afholde Convention.
Ad.3 Der nedsættes en arbejdsgruppe til at kigge på reglerne i håndbogen for optagelse på diverse lister.
Birthe og Sonja arbejder dem igennem med udgangspunkt i vores vedtægter. De skal ligge som et
direkte link på vores hjemmeside. Samme regler over hele landet.
Ad. 4 Møde med samarbejdspartnere foreslås til: 05.10.08 med et kort bestyrelsesmøde først. Jette laver
indkaldelse.
Ad. 5 Claus har talt et par gange med Ruth. Hun vil gerne diskutere opsætningen af Highlights. Leif
Lykkegård vil gerne arbejde med Ruth om at lave opsætningen. God ide. Claus snakker med Leif.
Klubbernes formænd er kontaktpersoner til Leif ang. rettelse i highlights. Rettelse kan foretages
efterår.
Claus sætter et indlæg i Highlights til oktober.
Ad. 6 Hans vil gerne arbejde med analyseskemaerne. Han kunne godt tænke sig, at de bliver uddybet
også med hensyn til line dansere, aktive dansere der tager ud til stævner m.m. God ide. Det
arbejder han videre med.
Hans vil også gerne gå ind i en dialog og samarbejde med CSD ang. PR. Konkurrencedans var der
ikke stemning for på repræsentantskabsmødet. Det kunne måske være en ide at prøve uden dog at
gå på kompromis med vores almindelige stævner. Hans og Sonja tager det op ved lejlighed.
Ad. 7 Forslag fra Tommy om at give regionerne et oplæg til repræsentantskabsmødet. Så kunne
regionerne have et formøde inden, hvor man også kan aftale samkørsel. Ideen er god og det vil
nok skærpe interessen. Koordineringsmøderne planlægges lige inden repræsentantskabsmødet.
Jette snakker med Tommy.
Ad. 8 Tommy foreslår, at vi opfordrer regionerne til at tage emnet skat op på næste møde og henviser til
linket fra repræsentantskabsmødet. Jette svarer ham, at vi skriver rundt med opfordring og
henvisning til link.
Ad. 9 Claus fortalte lidt om arbejdet med jubilæumsdansen. Det skrider planmæssigt frem. De har fået
en hel del positive tilbagemeldinger. Claus sender et link til hjemmesiden, når vi kommer hjem.
Vi skal godkende det. Tommy har stillet sit registreringsprogram til rådighed. Vi skal foreslå
navne til callere, som skal gå ind og være en del af dansen, sammen med ”Topnavnene”. Alle
foreslåede skal være medlem af CSD.
Der er sat et beløb af til PR (25.000 kr). Det er her de skal bruges, hele dette arr. er i PR regi for
square dansen. Hele overskuddet går til Børnecancerfonden. Jette har talt med børnecancerfonden.
De har købt et hus ved Vesterhavet og mangler en del aktivitetsting hertil. Hun vil gerne have
Githa Nørby til at modtage pengene. Vi vil mærke pengene til legeredskaber til sommerhuset.
Jette går videre vedr. aftale med Githa Nørby. Vi skal have lavet en speciel bjælke til dansen.
Ad. 10 Pr gruppen har ikke rigtig fungeret. Group Care virkede ikke rigtig. De har nok startet for abstrakt.
Jørgen vil skrive til klubberne her i april, om de har fået nye dansere og hvad der har fået dem til
at starte op. Han udarbejder et spørgeskema. Hvad har virket i forhold til at få nye dansere,
målgruppe m.m., besvarelses deadline bliver juni. Herefter vil han indkalde til et nyt møde om,
hvor der skal sættes ind. PR-gruppen skal nok begrænses geografisk. CSD har også gang i noget.
Jette foreslår, at vi får et samarbejde i gang med dem. Jette foreslår Jørgen at tage kontakt til Poul
Erik.
Group Care droppes både for PR og bestyrelsen.
Ad. 11 Ansøgning fra Pinguins/Hadsten:
Pinguins er en klub, der håndplukker dansere fra andre klubber. Det er en klub fra C1 og op efter.
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Moralsk bryder ingen af bestyrelsen sig om dette, men rent juridisk kan vi intet gøre.
De opfylder betingelserne for optagelse og optages derfor i DAASDC.
Ansøgning fra Syddjurs Squaredance Club/Rønde.
Jørgen læser deres ansøgning igennem og hvis han siger god for deres vedtægter, optages de.
Navneforandring: Yellow Rock og KLM går sammen i klubben Hjørring S D.
Der er stor forvirring om, hvad det egentlig går ud på. De skriver, at Yellow Rock ophører men
fortsætter under navnet Hjørring S D med samme antal medlemmer. KLM er ikke medlem af
DAASDC.
Vi er nødt til at have en præcision, af, hvad de mener med fusion, og så fællesdanse m.m.
Bestyrelsen kan ikke se, hvad det er der er sket i forhold Yellow Rock + KLM = Hjørring Square
D. Jørgen tager fat i Jon. Vi skal have et nyt analyseskema fra dem.
Ad. 12 New Friends ansøger om Convention 2010.
Ansøgning og budget er tilsendt inden bestyrelsesmødet. Der var indsendt en ansøgning fra en
anden klub vedr. Convention 2010, men klubben trak ansøgningen, grundet nogle
omstændigheder i klubben. New Friends sendte lige før repræsentantskabsmødet en ansøgning til
2009, men da der var gang i noget vedr. Convention 2009 fra DAASDC’s side, grundet ingen
ansøgning forelå, så valgte repræsentantskabet at bakke op omkring det, der er i gang fra
DAASDC og New Friends trak deres ansøgning, for efterfølgende at indsende ansøgning til
Convention 2010.
Klubben er ikke ret stor. Budgettet er nok for optimistisk. Bestyrelsen beder om at få lavet et
uddybende budget, hvor de tager højde for deltagerantal på 400, 500 og 600 deltagere. Derefter
vender vi tilbage. Jette er sat på som kontaktperson
Ad. 13 Skal vi fortsætte med DAASDC bestyrelseshåndbogen? Ja den er god at have.
Jette opdaterer den
Ad. 14 Claus har sendt breve ud i den forløbne uge til potentielle medlemsklubber. Når han får svar, retter
han brev til og sender til os. Vi skal måske have ændret vores vedtægter, så vi kan optage
eksempelvis idrætsforeninger med squaredanceafdelinger.
Ad. 15 Hugo gennemgik regnskabet og det ser flot ud. Der er sparet en del i udgifter og vi har fået flere
renteindtægter. Klubberne er også blevet bedre til at betale til tiden.
Ad. 16 Opgavefordeling: Sonja ajourfører organisationsskemaet og sender det til Claus som renskriver
det.
Ad. 17 Næste bestyrelsesmøder 05.10.08 og 18.01.09
Ad.18 Møde i EAASDC. Claus deltager. Hvis Bjørn har lyst, er det i orden, at han deltager i mødet
sammen med Claus, der kan være godt at være 2 personer af sted. Forespørgsel om den tjekiske
callerorganisation er med til EAASDC’s møder og vi mente ikke, det var rigtigt, at en
callerorganisation deltager. De har nu fået en mail. Holdningen er, at vi står fast, så må Tjekiet
lave en danseorganisation i lighed med DAASDC. Vi ønsker også at drøfte følgende:
Callere til EU convention lønnes alt for ringe, så callerne er ikke mere interesseret i at deltage.
Den callerfee der betales på EU Convention er alt for lille, da der drives noget rovdrift på dem og
de skal trække dansere. Vi ønsker fælles regler og retningslinier til arrangementer som EU
convention.
Vi vil nok blive spurgt om EU convention 2012. Jette vil få lagt det på nettet, så klubberne kan
melde ind, om der er nogen der har lyst til at løfte opgaven.
Der nedsættes en gruppe til at lave retningslinier for EU convention. Gruppen består af Claus,
Hans og Birthe.
Ref.:

Helene
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