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Deltagere: Lotte Vangsgaard, Ingeborg Nielsen, Svend-Erik Mosegård Hansen, Kristen Foged og Hanne 
Frost 
Afbud. Kirsten Böhm 
 

Dagsorden: 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
2.  Referent og ordstyrer 
3. Konstituering af best. Manglende 2. suppleant  
       Opsamling fra Repræsentantskabsmøde, uddelegering af opgaver/arbejdsfordeling 
4.  Økonomi, perioderegnskab, Ingeborg 
5.  Convention 2011: DAASDC stand, Videomand, CSD stand, konkurrence, dangles m.m., 
 Konkurrence skydes i gang: fotokopieret. Registrering. Planlægning 
       Convention 2012: hvad gør vi? Forslag? 
6.  PR opgaver: Konkurrence, Analyse, Bannere, PR DVD, Navn, LOGO, netreklamer,  
       TV spots, busreklamer, messestande : udseende, Postkort, Plakater, Foldere, Fotosession 
7.  Hjemmeside. Squaredancedanmark.dk,  
8.  Highlights, og procedure omkring, Godkendes inden trykning 
9.  Koordinatorenes funktion, regioner? Ens regler. 
10.  Klubkontakt ang. Nye dansere: singlehold?, konkurrencedeltagelse. PR materiale, forslag 
       til  messedeltagelse 
11.  DAASDC materiel? Opbevaring, Gammel PC fra Ruth m.m. 
12.  Nyt fra EAASDC, Europæisk Convention 2012 
13.  Eventuelt. 
 

 
Ad 1 Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2 Referent: Hanne, Ordstyrer: Kristen 
 
Ad 3 Manglende 2. suppleant, Laila Hattmann har desværre trukket sig for ikke at blive et 
personproblem. Fyns SDC har indsendt en klage over Lailas valg. Klagen går ud på at Laila var ikke 
indstillet af en klubs bestyrelse og derfor er valget ugyldigt. Lotte og bestyrelsen havde aldrig forestillet sig 
at det var et problem, at man ikke var indstillet til repræsentantskabets bestyrelse af en klub. Bestyrelsens 
holdning er at Fyns SDC ’s  holdning skulle have været præsenteret på mødet, så kunne dirigenten have 
forholdt sig til problemet: Hvem er valgbar?  
Ingeborg: måske skal vedtægterne ændres, det kan så blive præciseret hvem der er valgbare til DAASDC’s 
bestyrelse.  Det er ærgerligt at Laila har trukket sig. Lotte er ked af at ændre vedtægterne.  Det vigtigste er at 
det er dansere, der vil gøre et stykke arbejde for squaredans. Lailas arbejdsindsats kan sikkert anvendes i ad 
hoc udvalg, som der bestemt kommer en del af i fremtiden. 
Indtil nu mangler DAASDC en 2. suppleant. 
Konstituering: Lotte formand, Ingeborg kasserer, Svend-Erik næstformand, Hanne sekretær. Kirsten læser 
korrektur på Highlights, således at alting kun sendes til Kirsten. Kirsten kommer også til at stå for kontakten 
med koordinatorerne. 
Svend-Erik havde spørgsmål om en næstformands arbejde, idet han har problemer med at tale på engelsk, 
men det løser vi på anden måde.  
Forretningsorden for bestyrelsen er beskrevet i DAASDC Foreningshåndbog. 



Opsamling fra repræsentantskabsmødet: Kommentarer fra Fyns SDC ang. Lailas valg.   DVD blev ikke vist- 
pga. manglende tid. Svendborg holdt en dans, hvor TV2 Fyn har optaget store dele fra dansen. DAASDC har 
købt denne DVD, som kan bruges til evt. messestande – kan evt. køre på en bagvæg. Der skal laves noget 
andet for de yngre – f.eks. i forbindelse med kommunernes foreningsdage og andre messer 
Forslag om at denne DVD fra TV2 Fyn kopieres til alle klubber. Hanne fik denne opgave. 
Kristen materialeforvalter: Alle beretninger fra repræsentantskabsmøder skal sammen med årsregnskaber 
offentliggøres på websiden. Kristen og Hanne skal gennemgå de arkivkasser med papirer. 
Kristen skal også forsøge at få materialelisten opdateret.  
Hanne overtager information fra klubber og holder listen over klubber med navn og tlf. nr. ajour. Der skal 
sendes mails til klubberne, hvor der skal stå hvem disse informationer skal sendes til. 
 
Ad 4 Økonomi: status blev omdelt.  Der har været flere klubber, der denne gang ikke har betalt til tiden, 
og det har været nødvendigt med flere rykkere. Ingeborg vil ved næste opkrævning til efteråret bede 
klubformændene om at  sende opkrævningen videre til kassereren.  47 klubber har betalt medlemskontingent. 
Veggerløse er lukket, Wild West, Esbjerg lukker til sommer, Kalundborg lukker til sommer, dvs. i fremtiden 
45 klubber.  Bannere er betalt med 24.000 kr. og ½ af regningen skal betales af CSD. Svend-Erik har forslag 
om et bilag til en kørsels seddel, således at alle anvender den samme seddel. Forslag om at referater fra 
koordinationsmøderne sendes til Kirsten Böhm og videre til bestyrelsen. Mange indtægter for annoncer i 
Highlights, Ingeborg har sendt info til annoncører den nye prisliste. Budgettet ser ud til at holde! 
 
Ad 5 Convention 2011 har rykket for de røde uroer. Claus har svaret at lørdag efter påske, sker der noget 
i sagen. Ejgil opbevarer disse uroer, 3 paller. Disse uroer skal gennemgås for at se at alle er intakte, og 
derefter sendes til Kolding. 25 Bannere skal til Convention.  Forslag om DAASDC skal have en stand med 
brocheurer og DVD kørende, Highlights liggende på bordet samt konkurrence regler. Det haster for 
konkurrenceregler! Husk: Bestyrelsesmedlemmer er inhabile men dansepartnere kan være med. 
Tilbyde CSD en stand – gratis. Lotte har kontakt til Kolding og beder om en bod i nærheden af 
registreringen. Lotte køber dug o.lign. Bagdes mangler til 4 personer i bestyrelsen, de er bestilt hos Nissen 
ellers kan de laves fra dag til dag i Frederikshavn. Kristen har styr på 10 års bjælker, beskrevet i Highlights. 
Videomand fra et professionelt firma optager til dansearrangementer laver en prof. DVD’er og klipper 
sammen til Hotspots. Prisen for optagelse er 5.000 pr dag, og kan vi sælge denne DVD i boden ved 
Convention, så bliver udgiften mindre.  Firmaet står udsendelse af færdige DVD’er pris 100 kr. 
Skal aftales med Kolding: Skal DAASDC’s bestyrelse præsenteres for danserne? Lotte spørger efter 
køreplan hos Kolding. Open air skal evt. med på DVD, hvis det kan lade sig gøre. Dette DVD projekt sættes 
i gang. Dangles er DAASDC’s opgave, Lotte tager kontakt til Kolding. 
Konkurrence Svend-Erik og Lotte får dette på plads. Konkurrenceregler skal fotokopieres evt. af Ingeborg. 
 
Convention 2012 – hvad gør vi?  Vi summer!! Der var flere forslag op at vende: 1 dags convention i flere 
haller (ingen primitiv camping), flere dages convention i én hal, eller bare en sessions opdelt dans ……. 
Spørgsmål: Er der slet ingen klubber, der har lyst til at byde ind – DAASDC vil hjælpe alt det de kan! 
 
Ad 6 PR opgaver:  konkurrencen er på plads indtil videre. Analyse firma på stand by indtil materiale er 
klar. PR DVD er planlagt i.f.m. med Convention 2011. 
Navn: squaredancedanmark  – er det for forbund, klubber evt. callere? 
Logo: Kent Depner har også forbindelse omkring rejsebureauer og vil gerne være med i 
konkurrenceudvalget. Disse logo’er udsendes til afstemning under Convention – gevinst adgang til næste års 
Convention. Netreklamer er dyre, hvis de skal bruges, så skal vi ind på datingsider/singlesider. 
TV spots – i skrivende stund kun tilsagn fra Fredensborg- så indtil videre er det sat på standby. Busreklamer, 
skal måske prøves men kun lokalt. Messestande: foreningsmesser vi skal hjælpe klubberne, det kunne også 
være julemesser, campingmesser. Vi skal undersøge markedet. Messestande: udseende hvordan skal de se 
ud! Lotte fremviste et forslag printet via Vistaprint ud fra amatørbilleder – meget fine billeder. 
Nye flotte bannere: 3 stk hos Kirsten Böhm skal evt. i fremtiden ligge hos koordinatorerne eller hos 
bestyrelsesmedlemmerne. En del bannere blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne indtil videre. 
Foldere:  vi venter på billeder, der er anvendelige.  
 



Ad 7 Hjemmeside: CSD s generalforsamling blev suspenderet, så der blev ikke tid til at snakke 
yderligere om DAASDC’s nye hjemmeside med Poul Erik. Domæne er købt og optimeret, så den er tæt på at 
kunne præsenteres. 
 
Ad 8 Highlights – ærgerligt at indlæg ikke kom med. Kirsten Böhm, hvis hun går ind som 
korrekturlæser, så kan dette forhåbentligt undgås i fremtiden. Indlægget fra Jørgen skal sættes på 
hjemmesiden.  
Formandens beretning var for lang, så den kom heller ikke med i april Highlights, så vi besluttede at 
formandens beretning skal ind under repræsentantskabsmødet på hjemmesiden.  
Hjemmesiden med punktet Highlights er ændret, men den skal ændres tilbage. Det er for svært at finde de 
tidl. numre. 
 
Ad 9 Koordinatorernes funktioner skal koordineres og der skal være lempelige regler for danse i Jylland 
/ Fyn. Dette kunne være en km grænse. Lotte tager kontakt på de 2 koordinatorer regler for nord og syd, da 
vi har fornemmet at der er afstandsproblemer, f-eks kan Holstebro og Svendborg ikke holde dans samtidig. 
På grund af medlemsantallet 200 i region nord og 1100 i region syd – skal grænsen så flyttes eller 
nedlægges. Dette kunne blive en af opgaverne til Kirsten Böhm. 
 
Ad 10 Dette punkt for været behandlet under andre punkter. Nye dansere singlehold. Forslag om at der 
skrives til alle klubber, at der oprettes begynderhold. Hvis det er niveau klubber, så skal disse henvise til 
andre klubber. Lotte skriver en sommerhilsen omkring DVD og konkurrence og opfordring til at lave single 
hold med computerkort fra dag et.  
 
Ad 11 DAASDC materiel er behandlet under pkt. 3.  Svar til Ruth: hun kan køre udstyret på 
containerpladsen. Materialelisten skal opdateres af Kristen.  
 
Ad 12 Nyt fra EAASDC – Europæisk Convention 2012. I Tjekkiet har man fundet stedet med mangler 
sponsorer, planen er, at det skal holdes syd for Prag. Der holdes et møde ved IPAC dansen. DAASDC får 
mere at vide på IPAC mødet lørdag kl. 10. Lotte og Ingeborg deltager 
 
Ad 13 Evt.: Efterlysning af word fil af DAASDC’s vedtægter Hanne har ikke kunnet indsætte de nyeste 
vedtægtsændringer, da der kun er en PDF side på web-siden. Lotte undersøger om Britta har en wordfile, idet 
hun har sidst rettet i vedtægterne. 
Næste møde  evt d. 14. august eller d. 28. august – der meldes tilbage til Hanne – Sted: soldaterhjemmet i 
Fredericia. 
Kristen efterlyser et debatforum om bl. Musik – country musik og en debatforum om dress på den nye 
hjemmeside. Dette er ikke med i 1. udgave af den nye side, men kan komme senere. 
 
Mødet sluttede kl. 15.45. 
 
Hanne Frost 


