SquareDanceDanmark
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23. september – 2012
Mødet blev afholdt på KFUM soldaterhjem, Fredericia.
Deltagere:

Lotte Vangsgaard, Svend-Erik Mosegård Hansen, Ingeborg Vind Nielsen,
Mads Nielsen og Kristen Dam Foged.

Afbud:

Lene Buckwald.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer.
Gennemgang af referat fra sidste møde.
Økonomi, perioderegnskab, Ingeborg.
PR opgaver. Hvordan har klubberne taget imod, brugt vores materiale. Klubber der ikke
deltager. Andre forslag til PR.
5. Kontakt til Weight Watchers, Hjerteforeningen Og Altzheimerforeningen?
6. Danish Convention 2013. Hvad sker der? Manglende info.
7. Euro Convention 2014. Budget. Indstilling af callers. Hvad deltager vi i? DC i EC. Takler
callerfordelingen.
8. Konkurrence 2013, vind Nils Trottmann.
9. DAASDC materiel til arkiv.
10. Dokumenter/manualer/hvidbog fra Convention, Hanne har gennemgået. Gennemlæs.
11. Highlights- Pris på trykning. Andre trykkerier? Jungersen.
12. Konkurrence 2012, udbydelse af USA tur. Flyer???? Info i HL??
13. Henvendelse til klubber uden for DAASDC++
14. Materiale/PR materialeoversigt. Hvad har vi. Hvor er det? Kristen.
15. Fejring af klubbers jubilæer.
16. Klubbernes manglende opdatering af hjemmesider.
17. Convention udvalg?? Omskrivning af hvidbog.
18. Eventuelt.
1.
2.
3.
4.

1. Dagsorden godkendt. Referent Kristen. Ordstyrer Svend-Erik.
2. Godkendt uden kommentarer.
3. Ingeborg fremlagde perioderegnskab, der blev forklaret og debatteret. Der er pt. 44 klubber
der er medlem af DAASDC.
4. Klubberne i Nordjylland har taget godt imod, og brugt vores materiale. Bl.a. ved deltagelse
på Brønderslev marked. Der er også flere andre klubber der har gjort reklamefremstød og
brugt vores PR materialer. Alt i alt er det godt modtaget. Klubber der ikke deltager aktivt,
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har selv valgt fra.
Vi har overvejet, om vi skal spørge klubberne, hvad de har gjort med hensyn til PR for at få
nye dansere. Har de brugt vores PR materiale?
Mads udarbejder en skrivelse til klubberne, hvori vi spørger om de har brugt PR materialet.
Der blev snakket om forskelligt PR i 2013 evt. en stor event.
5. Ingeborg og Mads tager kontakt til foreninger og undersøger pris på annoncer i deres
medlemsblade.
Diabetes og Hjerteforeningen tager Ingeborg sig af.
Alzheimers og Weight Watchers klarer Mads.
6. Mads har lavet link til DC 2013. Der er engageret callere. Danselisten bør opdateres således
at danserne kan se, hvem der kommer.
Ingeborg tager kontakt til arrangørerne af DC 2013, angående ændringer af
samarbejdsaftalen, der er lavet uden forudgående aftale med DAASDC vedr. danseplanen.
Lotte tager kontakt til arrangørerne angående flyers. Det er ved at haste med
færdiggørelsen og trykningen.
7. Budget for Europæiske Convention blev drøftet. Der var enighed om at foreslå lidt
justeringer, således det bliver nemmere at opnå balance i regnskabet.
Der er talt om callere. Lotte spørger de relevante.
Der blev talt om at foreslå en promotion med udvalgte CSD-callere. Det er en god lejlighed
for at vise hvad man kan.
8. Med de foreløbige meldinger vi har modtaget, bliver der nok ikke mange klubber at vælge
imellem, da der desværre ikke er kommet ret mange nye dansere til. Klubberne bør nok
overveje at prøve at starte igen efter nytår.
9. Der arbejdes videre med det. Mads styrer forløbet med stor hjælp fra Hanne Frost.
10. Materialet skal gennemgås. Vi tilstræber alle at læse det igennem.
11. Vi har fået et tilbud på trykning, vi ikke mener vi kan sige nej til.
Lotte arbejder videre med sagen, således vi forhåbentlig får en god løsning.
12. Svend-Erik aftaler forløbet med UNITAS, der arrangerer rejsen til USA.
Der er jo mulighed for at komme med til det Amerikanske Convention, plus lidt sightseeing.
13. Vi prøver at finde frem til de klubber, der ikke er med i DAASDC, og på et tidspunkt tage
kontakt til dem, for at foreslå dem at blive medlem af fællesskabet. Hvad kan vi tilbyde
dem? Hvorfor skulle de melde sig ind i DAASDC?
14. Kristen har haft IT nedbrud af den alvorlige slags. Derved røg fortegnelsen over bannerne,
men de fleste er der styr på, hvor er.
Reklamefolderne er der gået alvorligt svind i, men det er jo kun godt, for de er forhåbentlig
blevet uddelt ved diverse arrangementer rundt i landet. Ingeborg har lidt, Mads har lidt og
Kristen har lidt.
15. Vi får lavet badges til klubbers 25 Års jubilæum, derfor hører vi gerne om, hvornår
klubberne har jubilæum - gerne i god tid.
16. Mads tager på opdagelse i klubbernes hjemmeside, for at undersøge om der bliver
opdateret.
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17. Conventionudvalget holder møde efter nytår. Lotte arrangerer.
18. Der gives ikke tilskud til annoncer.
19. Næste møde:
20. jan 2013, Kl. 10.00 på KFUM Soldaterhjem, Fredericia.

KRISTEN FOGED
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