Bestyrelsesmøde i DAASDC.
Søndag d. 12. maj 2013

Sted:
KFUM soldaterhjem
Treldevej 99
7000 Fredericia

Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•

Lotte Vangsgaard
Ingeborg Vind Nielsen
Svend-Erik Mosegaard Hansen
Kristen Foged
Mads Nielsen
Lene Buchwald
Laila Hattmann

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer, velkommen til Laila
Gennemgang af referat fra sidste møde.
Økonomi, perioderegnskab, Ingeborg
Revidering af bestyrelsens forretningsorden.
Nyt fra gruppen: Danish Convention 2013. Hvad sker der? Info om badges/bjælker
DAASDC stand på DC 2013, Ceremoni, overdragelse, Billedkonkurrence m.m. ”Nils
Trottmann-konkurrence”. Jubilarer. Der skal tages billeder.
6. Euro Convention 2014. Flyer, DC i EC. CSD callere. Svend-Erik – Lotte
7. Deltagelse i Europæisk møde ifm. iPAC. Orientering omkring debat ang. ERF. M.m.
8. Europæisk Convention 2014. Flyers til forbundsblade - distribution.
9. Klubber og foreninger uden for DAASDC. Materiale skal laves. Hvad kan vi tilbyde.
Hvorfor skal de melde sig ind i DAASDC. Velkomstpakke
10. PR i offentligt rum: nye tiltag. FlashMob – dans i Tivoli, Hobbykanalen. Kontakt til Coop,
Dansk Supermarked.
11. Forslag fra Ellis til HighLights og Websiden.
12. Ny front på SquareDanceDanmark.dk
13. Convention udvalg??
14. Database på hjemmesiden
15. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af referent og ordstyrer.
Velkommen til Laila

Dagsorden godkendt
Ordstyrer: Svend Erik
Referent: Mads
Lotte bød Laila Hattmann velkommen.

2. Gennemgang af referat fra
sidste møde.

Samlet regelsæt om ”publicering af
arrangementer” skal gennemarbejdes, så det
beskrevne matcher praksis

3. Økonomi, perioderegnskab.

DAASDC har i sæsonen 2012-13 haft 43 klubber.

Ingeborg

Midtjysk, Westcoast og Syddjurs lukker ned og
skal fjernes fra hjemmesiden.
Mads
Flere klubber har i år betalt for sent. De er derfor
blevet opfordret til at få registreret flere modtagere
af mails, så i alle tilfælde kassereren modtager
mails fra os.
Pr-konkurrencen:
USA ca. 9.000 kr. under budgettet.
USA-turen og Danish Convention er betalt
Afregning til iPAC er ikke afsluttet.

Lotte

Udbetaling kræver godkendelse hos banken af 2
bestyrelsesmedlemmer. Ingeborg, Lotte og SvendErik har fuldmagt.

4. Revidering af bestyrelsens
forretningsorden.

Forretningsorden vedrørende kørsel m.m. tilpasses
yderligere. Det forventes af kunne gøres ved
mailkorrespondance.
Nyt punkt vedr. skriftlig kommunikation er
tilføjet.
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Ingeborg
Mads

5. Nyt fra gruppen:
Danish Convention 2013.
Hvad sker der?
Info om badges/bjælker.
DAASDC stand på DC 2013.
Ceremoni.
Overdragelse.
Billedkonkurrence m.m.
Nils Trottmann-konkurrence.
Jubilarer.
Der skal tages billeder.

Forhåndstilmeldte d.d. 360 deltagere. Der er i
budgettet en balance på 400 deltagere. Det ser
godt ud.
Vi skal have bestilt badges til Convention-værter
• 2013 – 2 stk
• 2014 – 1 stk

Kristen

Bjælkerne er dyrere end budgetteret, da Nissen
Skilte som tidligere har leveret dem er stoppet.
Det har tvunget os til at finde en ny leverandør.
DAASDC betaler differencen.
Vi ser på resultatet inden fremtidige Conventions.
DAASDC-Stand på Danish Convention skal
bemandes med 1 i åbningstiden. Kristen laver
bemandingsplan.

Kristen

Vi skal have samlet billeder til en
billedkonkurrence som ved Convention 2012.
Mads
Mads sender mail til klubberne for at finde årets
squaredance-billede.
Vinderen af konkurrencen skal være i hallen under
udtrækning, da der ellers trækkes en ny vinder.
Gevinsten er 2xdeltagergebyr til Europæisk
Convention 2014 i Ikast.

6. Euro Convention 2014.
Flyer.
DC i EC.
CSD callere.

Ceremoni og overdragelse lørdag aftales med
Birger. I forbindelse med ceremonien foretages
udtrækning af konkurrencer.

Lotte

Bjælker til 10 og 20 års jubilarer udleveres.
Vi skal gerne have fotos af jubilarer.

Kristen
Kristen

Flyeren til EC 2014 er i trykken.
8.000 stk. kommer indenfor ca. 14 dage.
Callerkontrakter er lavet og bliver sendt
umiddelbart efter dette bestyrelsesmøde.

Lotte

Hedens Squaredansere indkalder til medlemsmøde
efter sommerferien, hvor de begynder at lave
arbejdsgrupper / arbejdsbeskrivelser.
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7. Deltagelse i Europæisk møde
ifm. iPAC.
Orientering omkring debat
ang. ERF. m.m

Ingeborg og Laila deltager i europæisk møde.

8. Europæisk Convention 2014.
Flyers til forbundsblade.
Distribution.

Hedens Squaredansere sørger for at få flyers med
til iPAC i Barmstedt. Prøver at finde kontakter til
udenlandske klubber.

SvendErik

Hvilke udenlandske forbund har Forbundsblade.

Lotte

Vi skal lave udkast til en
intro/præsentationspakke.
Hvad kan DAASDC give nye medlemsklubber?

Laila
Lene

9. Klubber og foreninger uden
for DAASDC.
Materiale skal laves.
Hvad kan vi tilbyde?
Hvorfor skal de melde sig ind
i DAASDC?
Velkomstpakke.

Ingeborg
Laila

European Rescue Foundation (sikkerhedsnet
under kommende Europæiske Conventions) bliver
formentlig ikke til noget.

Ideer sendes til Lene.

10. PR i offentligt rum:
Nye tiltag.
FlashMob.
Dans i Tivoli.
Hobbykanalen.
Kontakt til Coop / Dansk
Supermarked.

Muligheder for FlashMob er behandlet.

11. Forslag fra Ellis til
HighLights og Websiden.

Highlights er tidligere vedtaget at skulle udgives i
trykt form.

Lotte

Vi vendte tanker vedrørende ”Familiedag”

Vi ønsker ikke rullende bannere på hjemmesiden.
Link til vores Facebook-gruppe er lagt på
hjemmesidens forside.
Vi sender herefter mail til klubberne når der
kommer ny Highlights. Klubberne opfordres til at
videresende oplysningen til deres medlemmer.
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Mads

12. Ny front på
SquareDanceDanmark.dk.

Lotte tager kontakt til Kristian Maul, som har
lavet vores nuværende webside-top.

Lotte

Baggrunden skal være mørkegrå med et lysegråt
vandmærke med det nye logo.

Mads

Vi skal have lavet nyt websidelogin til alle i
bestyrelsen samt til suppleanterne.

13. Convention udvalg?

14. Database på hjemmesiden.

Repræsentantskabet pålagde bestyrelsen at oprette
et conventionudvalg til at se på fremtidige
conventions.
Udvalget træder sammen efter Convention og
består af:
• Lotte Vangsgaard
• Svend-Erik Mosegaard Hansen
• Mads Nielsen
• Henning Thomsen
• Maj Grandahl
• Helle Pedersen

Lotte

Mads præsenterede idéen med at
lave en database til bestyrelsens brug
på hjemmesiden. Begrundelsen var,
at vi skal undgå at skulle registrere
kluboplysninger flere steder.
Dermed skulle vi gerne minimere
risikoen for fejl.
Mads
Mads fik grønt lys til at klø på med projektet med
hjælp af Poul Erik Sørensen til opbygningen.

15. Eventuelt.

Svend-Erik tager kontakt til Sydjysk, og fortæller
hvad Hedens Squaredansere har gjort i forbindelse
med biografreklame.
DAASDC bliver 25 år i 2014.
Hvad gør vi i den forbindelse?
Næste møde: 25. august kl. 11.00
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SvendErik

