DAASDC bestyrelsesmøde
Mandag d. 23. JANUAR 2017 kl. 10.30
Sted:
Karen Sørensen, Havne alle 3, Horsens
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
Økonomi – Henning
Opdatering af Hvidbog til Convention.
Opdatering af arkiv
Foredrag og Idemøde 19. marts 2017: emner til gruppearbejde.
Repræsentantskabsmøde 2017 i forbindelse med DC i Sæby:
Tidspunkt, indkaldelse, dagsorden, dirigent, ny HL redaktør.
Indmeldelse i DIF,
Nyt fra Danish Convention 2017 i Sæby.
Ungdomsgruppe? Er det muligt?
Nyt møde
Eventuelt

Med venlig hilsen
Lotte
Referat:
Dagsorden
1.Godkendelse af dagsorden
og referat fra sidst
2.Økonomi – Henning

3.Opdatering af Hvidbog til
Convention.

4.Opdatering af arkiv

Referat
Dagsorden godkendt.
Ingen bemærkning til referat fra sidst.
Økonomi blev gennemgået og for første gang gennem
mange år er der overskud. Mange af bestyrelsesmøderne i
2016 blev holdt som convention møder som derfor ikke
har belastet økonomien. Derudover et netto overskud på
convention på 26.603
Henning ajourfører:
Spisepause lørdag aften uden dans. Bedst med 1½ time.
Førstehjælp – undersøge pågældende kommuner hvordan er reglerne med antal dansere og samaritter. Kan
de erstattes af beredskab med sygeplejersker der også er
dansere?
Arbejdstjekliste lægges ud på conventionside af Svend-Erik.
Lotte, Kirsten og Svend-Erik har gennemgået arkivet. Alle
kigger på arkivet igen og giver Mads besked hvis noget skal

Ansvar

Henning

Svend-Erik
Alle

5.Foredrag og Idemøde 19.
marts 2017: emner til
gruppearbejde.

6.Repræsentantskabsmøde
2017 i forbindelse med DC i
Sæby: Tidspunkt,
indkaldelse, dagsorden,
dirigent, ny HL redaktør.

7.Indmeldelse i DIF,

8.Nyt fra Danish Convention
2017 i Sæby.

rettes.
Mads er god til at opdage/finde noget der også kan være i
arkivet, f.eks. European Newsletter.
Kristen husker at sende de manglende referater til Mads
Lotte har sendt indbydelse til 6 callere som vi håber vil
deltage.
Vi drøftede hvad det betyder hjernemæssig at danse
squaredans derfor start med kort squaredans og derefter
foredrag med hjerneforsker Milena Penkowa. Håber der
kommer mange spørgsmål til Milena og at vi kan bruge
svarene fra hende til at være bedre klædt på, til at skaffe
nye dansere til squaredansen. Tænk over spørgsmål og tag
dem med 19. marts.
Deltager deles ind i 6 gruppe:
1. Weekend kursus intro squaredans skole
lærere, børn bliver mere motiveret til
indlæring,
2. Gavekort til squaredans, betale for en
rest gives ud af de 25.000 (fra
convention).
3. Vind rejse, Føtex m.m. mod der oplyses
mailadresse og adresse (gevinst tages ud
af de 25.000 fra convention)
4. Synlighed på nettet, Facebook m.m.
5. Henvendelse til ungdomsskoler med
materiale vi gerne vil have afprøvet.
Tænk på flere forslag.
Lørdag 8.30 til 10.15 repræsentantskabsmøde 27. maj
Tidsinddeling på dagsorden
Dirigent forslag: Der er flere personer der skal tilspørges
HL redaktør: Der var forskellige forslag som bliver
undersøgt
Der gives morgenkaffe samt evt. en lille en.
Forefindes der projektor m.m. Tjekkes op
DGI kan vi ikke være medlem af, det er kun klubber der kan
være det. DIF ser ud til være besværlig at blive medlem af
Henning udsøger om det kan lade sig gøre
Hvad med firmaidræt? DIF og Firmaidræt får fra tipsmidler
Convention gruppen mener de har styr på det. Der er
stadig mange ting, der skal falde på plads. Aftale omkring
haller er klar. Der skal snarest være et møde om aftale med
mad. Trykning af flyer er dækket ind af sponsoraftale. Der
arbejdes videre med sponsorer til at dække halleje. Man
har sendt forespørgsel ud til alle klubber om lån af
lydanlæg, hjælp til pyntning af scene, sørge for vand m.m.
til callere på scenen. Open air er ikke helt på plads.
Handelstandforeningen er spurgt om samarbejde vedr.
open air. Der er foreløbig 39 tilmeldte, opfordring til at
klubberne om at opfordre deres dansere til at registrere
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Lotte
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9.Ungdomsgruppe? Er det
muligt?

10.Nyt møde
11.Eventuelt

sig, da forhåndstilmelding er sat til 30 april - kun 26 dage
før convention. Det vil være godt for convention-udvalget
at vide hvor mange der kommer til årets store fest. Lotte
har kontakt med conventiongruppen
Vi kunne kontakte medlemmer/dansere under 35 for evt.
at få startet en gruppe der kan mødes og skabe kontakt til
hinanden for at give et synergieffekt. Lotte kontakter en af
de unge.
2. april i Horsens hos Karen
Bedsteforældre dans på Sjælland: Er der for nuværende
ikke interesse for.

Lotte

Kirsten

