Referat fra DAASDC’s bestyrelsesmøde d. 14.8.11
KFUM soldaterhjem
Treldevej 99
7000 Fredericia
Deltagere: Lotte Vangsgaard, Ingeborg Nielsen, Svend-Erik Mosegård Hansen, Kirsten Böhm og
Hanne Frost
Afbud. Kristen Foged

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Godkendelse af dagsorden, valg af referent
Gennemgang af referat fra sidste møde.
Økonomi, perioderegnskab, Ingeborg
Convention 2011: Evaluering og opfølgning. Opdatering af Hvidbog m.m.
Convention 2012: udarbejdelse af kontrakt, 1 time CSD callere flyttes til open trailend
dance, tillæg til kontrakt vedr. underskudsgaranti m.m.
PR opgaver: Konkurrence, Analyse, Bannere, PR DVD, Navn, LOGO, netreklamer,
TV spots, busreklamer, messestande : udseende, Postkort, Plakater, Foldere, Fotosession
Optagelse af ny klub, nedlæggelse af klubber.
NY hjemmeside, incl. Danselister. Lister for andet end squaredance. Font:
SquareDanceDanmark. Hvad ønsker vi på websiden, arkiv? Evt. møde med Poul Erik og
webmaster.
Koordinatorenes funktion, regioner? Ens regler.
Klubkontakt ang. Nye dansere: singlehold?, konkurrencedeltagelse. PR materiale,
forslag
til messedeltagelse. Kontakt til Singleklubber GL materiale? Hvad skal scannes?
DAASDC materiel? Opbevaring, Gammel PC fra Ruth m.m.
Nyt fra EAASDC, Europæisk Convention 2012, briefing fra iPAC møde.
Europæisk Convention i Danmark 2014 eller 2016?
Danish Convention 2013 på Sjælland?
Deltagelse i Rebildfesten?
Indlæg til HighLights
Foreningshåndbog og forretningsorden
Eventuelt.

Ad 1
Godkendelse af dagsorden, valg af referent.
Dagsorden blev godkendt efter tilføjelse af punktet: Foreningshåndbog og forretningsorden.
Hanne skrev referatet.
Ad 2
Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.4.11.
 I fremtiden skal det gøres tydeligere i referatet, hvem der gør hvad.
 Ingeborg fører i fremtiden listen over medlemsklubber med information om formændenes adresser Ingeborg
og antal medlemmer. Denne information udsendes sammen med opkrævningen for efteråret 2011.
 Diskussion om vedtægtsændringer vedr. valgbarhed til DAASDC’s bestyrelse. Dette sættes på
næste mødes dagsorden som et selvstændigt punkt.
Referatet blev godkendt.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.6.11 blev godkendt.

Ad 3
Økonomi.
Ingeborg gav en status. Vi er nu 45 klubber med 2348 betalende medlemmer. Convention værten
har endnu ikke afregnet med DAASDC, hvor der var 504 deltagere. Kontoen for PR udgifter blev
gennemgået særskilt. Indtil nu er der brugt på kontoen 8.282,85 kr., men fotografen til Convention
er ikke betalt. Det er glædeligt at annonceindtægterne i Highlights er store. Liste over klubber og
antallet af dansere blev omdelt. Hidtil har kun Ingeborg og Lotte haft adgang til udbetaling fra
DAASDC’s konto. Fremover skal Svend-Erik også have adgang til kontoen og kan lave en
overførsel. Ingeborg har papirer fra banken med til næste møde.
Ad 4
Convention 2011: Evaluering og opfølgning. Opdatering af Hvidbog m.m.
Ud fra referatet fra evalueringsmødet, har der været usikkerhed omkring udlevering af DAASDC’s
10 års bjælker. Dette skal gøres bedre af DAASDC. Udlevering skal i fremtiden ske fra DAASDC’s
stand. Der skal laves en liste over modtagere. Denne liste skal i Highligths, og som opslag ved
DAASDC’s stand. Kirsten tager sig af dette.
Sydjydsk Square Dance, Kolding har ønsket af CSD callernes calling flyttes til om fredagen. Dette
diskuterer vi under pkt. 5.
Arena Syd,Vamdrup er et fantastisk sted med 4 haller under samme tag.
Convention DVD er klar til udsendelse.

Kirsten

Ad 5
Convention 2012: udarbejdelse af kontrakt, 1 time CSD callere flyttes til open
trailend dance, tillæg til kontrakt vedr. underskudsgaranti m.m.
Kontrakt:
Pkt. 3.1: Her fortsatte diskussionen om danske callere til Convention. Ingeborg refererede fra
repræsentantskabsmødet i 2005, hvor holdningen var, at det var meget vigtigt, at CSD callerne var
på scenen om lørdagen. Lotte havde et forslag om en åben liste ved ankomsten, hvor alle callere
kunne melde, at de ønskede at give et tip. Dette ville betyde, at det blev både danske og udenlandske
callere.
Det er vigtigt, at hvis vi ændrer til både danske og udenlandske callere, så skal dette op på
repræsentantskabsmødet.
Hanne foreslog at dele ændringen i 2. 1. at flytte til fredagen, 2. tale med CSD om hvor nemt det er
Lo e
at få danske callere eller om der skal åbnes for udenlandske callere i anden omgang. Lotte tager
kontakt til CSD.
Bestyrelsen har besluttet efter ønske fra Sydjysk Square Dance, Kolding, at danske callere flyttes til
fredag, samt at det er CSD callere, der caller.
Ændring i 2012 til standard Convention kontrakt: Der skal afsættes mindst 1 time om fredagen –
trailend dans – hvor det alene er CSD callere, der er på scenen i alle haller. De danske callere, der
caller på convention må ikke anvendes.
Pkt. 3.2 Danseprogrammer: ændres til
Der skal danses Basic, Mainstream, Plus, Advanced 1, Advanced 2 og minimum C1
Pkt. 3.6 Krav til udsmykning: ændres til
Scener udsmykkes med DAASDC’s scenetæpper, DAASDC’s bannere kan også benyttes, øvrig
udsmykning efter værternes valg.
Pkt. 3.7 regnskabsprogram: Arrangøren skal anvende et regnskabsprogram, som DAASDC har
godkendt.
Pkt. 6.5 Her ændres 4 sidste numre til 3 sidste numre.
Kirsten
Kirsten retter stavefejl og laver kontrakten med ændringer og underskudsbilag, og fremsender disse
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til Lotte. Lotte sørger for underskrift af Sydjysk Square Dance Kolding.
Som noget ganske ekstraordinært har vi vedtaget at give værten i 2012 en underskudsgaranti.
Tillæg til Kontrakt vedrørende afholdelse af DANISH CONVENTION 2012
Underskudsgaranti:
DAASDC giver Sydjysk Square Dance Kolding en underskudsgaranti på 20.000 kr.
Betingelsen er, at DAASDC kan følge Convention regnskabet. Det vil sige perioderegnskab
sendes til DAASDC’s kasserer efter aftale.

Ad 6

PR opgaver: Konkurrence, Analyse, Bannere, PR DVD, Navn, LOGO, netreklamer,
TV spots, busreklamer, messestande : udseende, Postkort, Plakater, Foldere,
Fotosession
 Konkurrence kom i gang til Convention 2011, her er Svend-Erik tovholder. Ingeborg kontakter
Handelsbanken ang. sponsorat.
 Analyse firmaet: at vi skal satse på nye dansere omkring 40 år. Personlig invitation virker bedst.
 De nye DAASDC bannere, som blev anvendt første gang til Convention 2011, kommer allerede
nu ud i klubber, der skal give opvisninger. Disse bannere kan lånes hos DAASDC’s bestyrelse.
 Firmaet, som har lavet Convention 2011 DVD, mener at PR DVD kan laves ud fra convention
materialet. Firmaet foreslår, at der laves 2 DVD’er en lang til messer o.lign. og en kort, der kan
anvendes kun på spot, evt. til lokal TV.
 Nyt logo, SquareDanceDanmark skal gøres transparent, således at det kan anvendes flere steder.
 Svend-Erik præsenterede Hedens squaredancers nye brochure. Bestyrelsen besluttede, at lade et nyt
underudvalg med Svend-Erik som tovholder lave et forslag til en ny DAASDC folder. Husk: har vi
lov til at bruge billeder? Kontakter Laila Hattmann ang. ad hoc opgave.
Ad 7
Optagelse af nye klubber, nedlæggelse af klubber.
DAASDC modtog ansøgning om optagelse d. 9.5.11 fra Fynske Round & Square Dancers
Godkendt. Der skal oprettes en xxx@daasdc.dk e-mail, der kan videresende til en eller flere i klubben.
Lotte skriver et velkomstbrev. Mail adresse og hjemmeside aftales med webmaster.
DAASDC modtog en ansøgning om optagelse d. 12.8.11 fra Funny Squares, Stevns
Godkendt. Der skal oprettes en xxx@daasdc.dk e-mail, der kan videresende til en eller flere i klubben.
Lotte skriver et velkomstbrev. Mail adresse og hjemmeside aftales med webmaster.

Svend‐Erik

Lo e

Lo e

2 nye klubber – 3 nedlagt, det går desværre den forkerte vej.
Ad 8
NY hjemmeside, incl. Danselister. Lister for andet end squaredance. Font:
SquareDanceDanmark. Hvad ønsker vi på websiden, arkiv? Evt. møde med Poul Erik og
webmaster.
Lotte og Hanne ser på siden og samarbejder med Poul Erik og Webmaster
Hanne ser på fremtidigt ”Arkiv”, hvordan det skal opdeles.
Danmarkskort skal med over på den nye server, men det skal opdateres med de nye/nedlagte klubber.
Bestyrelsen har besluttet at danselister dækker KUN squaredance.
Ad 9
Koordinatorenes funktion, regioner? Ens regler.
Kirsten har ikke hørt fra koordinatorerne. Kirsten kontakter John Nygaard, region Syds ang.
fordelingen af klubber i nord og syd.
Ad 10 Klubkontakt ang. Nye dansere: singlehold?, konkurrencedeltagelse. PR materiale,
forslag til messedeltagelse. Kontakt til Singleklubber GL materiale? Hvad skal scannes?
Kirsten finder adresser på singleklubber, således at klubber kan tage kontakt til disse i deres
lokalområde..
Svend Erik forsøger at finde messer: forårsmesse, feriemesser ….
2 forskellige breve til klubberne laves af Kirsten.
Henvendelse fra Fredensborg ang. Konkurrenceregler er drøftet. Det er besluttet, at det er dansere på
”et begynderhold”.
Ad 11 DAASDC materiel? Opbevaring, Gammel PC fra Ruth m.m. Hvad skal scannes?
Gammel PC fra Ruth er skrottet.
Scannes til arkiv på websiden med login: f.eks. repræsentantskabsmøde, diskussioner, regnskabstal
o.s.v.
Ingeborg og Hanne ser på mapper og gl. papirer.

Lo e
Hanne

Kirsten

Svend‐Erik
Kirsten

Ingeborg
Hanne

Ad 12 Nyt fra EAASDC, Europæisk Convention 2012, briefing fra iPAC møde.
Lotte og Ingeborg deltog i EAASDC møde her i sommer under iPAC dansen i Barmstedt.
Deadline d. 15.8.11 hvorvidt Tjekkiet afholder europæisk Convention 2012 eller ej.
Ad 13 Europæisk Convention i Danmark 2014 eller 2016?
DAASDC undersøger muligheden for at afholde Europæisk Convention i Danmark 2014. Lotte
skaffer guidelines for afholdelse, Kirsten oversætter disse.
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Kirsten

Ad 14 Danish Convention 2013 på Sjælland?
Kirsten arbejder på at få en eller flere sjællandske klubber til at afholde Danish Convention 2013.
Dette kan diskuteres på koordineringsmøde i Øst, hvor Kirsten deltager.

Kirsten

Ad 15 Deltagelse i Rebildfesten?
d. 4. juli 2012 100 år – hvad kan DAASDC tilbyde?
Lotte forsøger at skrive guidelines for denne opvisning, hvis komiteen for Rebildfesten giver
tilladelse til at vi danser der hvor deltagerne ankommer. En ide om 10 – 12 squares.
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Ad 16 Indlæg til HighLights.
Indlæg med præsentation til Highlights fra Kirsten og Svend-Erik
Ingeborg sender medlemsliste til Ruth plus annoncer.
På bagsiden trykkes pre-flyer til Convention 2012.
Deadline 3.9.11.

Kirsten
Svend‐Erik
Ingeborg

Ad 17 Foreningshåndbog og forretningsorden.
Foreningshåndbog fjernes fra websiden og lægges i arkiv.
Hanne rundsender forretningsorden 2010 til bestyrelsen.

Hanne

Ad 18 Eventuelt.
Nuværende webserver: Websiden ang. klubber har en overskrift fra 18.06.09, dette skal rettes.
Alle klubber skal have en e-mail adresse klub@daasdc.dk
En klub har forespurgt DAASDC, om stillingtagen til interne klubarrangementer samtidig med
afholdelse af traditionsdanse i samme region. Dette hører ikke under DAASDC.
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Mødet sluttede kl. 15
Næste møde ?

