DAASDC bestyrelsesmøde
Søndag d. 2. april 2017 kl. 10.30
Sted:
Karen Sørensen, Havne alle 3, Horsens
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
2. Økonomi – Henning, budgetforslag 17 - 18
3. Evaluering af Idemødet og foredrag 19. marts.
Videre arbejde fra grupper. Vurdering af forslag fra danser.
4. Repræsentantskabsmøde 2017 i forbindelse med DC i Sæby:
Tidspunkt, indkaldelse, dagsorden, dirigent, referent, ny HL redaktør. Fortæring.
5. Nyt fra Danish Convention 2017 i Sæby.
6. Uddelegering af arbejde ifb.m. convention.
7. Ungdomsgruppe? Er det muligt?
8. Flexminds – tilmeldingssystem
9. HighLights fremtid
10. NY Facebook side.
11. Danish Convention 2018
12. Nyt møde
13. Eventuelt – (highLights, Ny webside, antal HL til hver klub)

Med venlig hilsen
Lotte
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden og referat fra
sidst
2. Økonomi – Henning,
budgetforslag 17 - 18

3. Evaluering af Idemødet
og foredrag 19. marts.
Videre arbejde fra grupper.

Referat
Ang. punktet Ungdomsgruppe: Lotte har været i
kontakt med en og aftalt de skal snakke sammen når
den unge har overstået sin eksamen.
Henning gennemgik Regnskabet, det ser fint ud især i
forhold til budgettet.
Overskud fra Convention jf. convention regnskab
noteres evt. i drift regnskab som hensættelse til
ekstraordinær formål, Undersøges
Budget gennemgået vi skal have overskud på
convention indplaceret.
Highlights er også et stort spørgsmål i fremtiden?
Budgettet ellers i orden, med små justeringer.
Et godt møde med mange positive tilbagemeldinger.
Efterskolekursus var et forslag der bliver taget fat i
lige nu. Undervisning af efterskolelærerne. Derefter

Ansvar

Henning

Lotte har
kontakt med
Bent caller.

Vurdering af forslag fra
danser.

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

5. Nyt fra Danish
Convention 2017 i Sæby.

6. Uddelegering af arbejde
ifb.m. convention.
7. Ungdomsgruppe? Er det
muligt?
8. Flexminds –
tilmeldingssystem

eleverne med få calls, der kan nås på kort tid. Pilot
forsøg omkring Horsens.
Bestyrelses kursus kunne også være en god ide med
bestyrelsesmøde kursus kunne f.eks. være i april mdr.
2018
Vi siger tak for det ene forslag og der uddeles to
billetter til convention 2018. Henning får billetpris
2018
Indkaldelsen er i orden. Lokale bestilt
Dirigent er på plads mangler en referent. Lotte har en
hun kan spørge. Tilmelding ved Svend-Erik.
Tidspunkt: 8.15 – 10.15
Indkaldelse: Udsendes 17. april dagsorden fremlagt
intet at bemærke.
Dirigent: Bestyrelsen har en de vil foreslå.
Referent: Lotte har en hun kan spørge om
vedkommende vil.
Redaktør HL: ingen har meldt sig, hvis en henvender
sig, kan vi finde ud af om HL stadig skal udkomme i
fysisk form.
Fortæring: der bliver bestilt rundstykker og pålæg i
forhold til dem der tilmelder sig til tiden. Det vil være
muligt at deltage i mødet for alle. Der er en stemme
pr. klub.
Er der adgang til projektor i lokalet?
Danseprogram er på plads.
Fredag: Fra kl. 17.00 til 19.00 CSD caller er på.
Kl. 18.00 til 19.00 kommer Nils Trottmann på for der
bliver nok tilbud for C1 danser.
Tegning af sponser aftale går godt.
Der er foreløbig 133 tilmeldte. Der er ikke mange
svenskere tilmeldt, der er derimod en hel del tyskere
der har tilmeldt sig, ville være godt hvis flere snart
tilmeldte sig.
Convention stand som vi plejer. Kristen sørger for det
i lighed med de andre år
Vi tror stadig på det. Lotte har nogen i tankerne der
skal spørges.
Lotte er kontaktet af sælger fra Flexminds –
tilmeldingssystem Han har tilbudt at komme og
fortælle om systemet ang. bl.a. betaling m.m.
Systemet lyder som et system der kan bruges. Tanken
er DAASDC har hovedsystem og så kan klubberne få
adgang som underafdeling.
Betaling: der betales ca. 5 kr. pr. tilmelding når der er
betaling-Se-link som Lotte har sendt.

Sammensætning
af kursus i løbet
af 2017
Henning

Lotte
Svend-Erik

Lotte

Kristen

Henning,
Lotte

9. HighLights fremtid

10. Ny Facebook side.

Henning fører den nærmere samtale omkring
systemet. Undersøger om der er andre systemer der
kan bruges.
Mads har arbejdet noget omkring Facebook side,
Lotte
vores hjemside kan ikke håndtere f.eks. facebook
logo. Vi kan lave facebook side. Det kunne være det vi
arbejder hen imod som afløser for Highlight.
Forespørgsel eller artikler der sendes til Highlight
Lotte
efter repræsentantskabsmødet bliver sendt til Lotte,
Henning og Svend-Erik. Mads kontaktes for at kunne
rette det på hjemmesiden.
Vi tænker over hvordan den skal se ud.
Svend-Erik
Lotte

11. Danish Convention 2018

12. Nyt møde
13. Eventuelt – (highLights,
Ny webside, antal HL til
hver klub)

Dato: 8.-10. juni 2017
Styrearbejdsgruppen arbejder godt, der er snart en
flyer klar til at gå i trykken.
Fra styregruppen er der kommet en forespørgsel om
der kan søges om tilskud fra Udlodningsmidler (tidl.
Tipspuljer) til almennyttige formål. Det ser
umiddelbart ikke ud til at kunne lade sig gøre, vi
tænker over om det er noget der skal søges.
Ingen har budt ind på Danish Convention 2019
Konstituerende møde I forbindelse med convention
den 27. kl. 17.15 i spisepausen lørdag.
En komite har tidligere besluttet antal. Hvis der ikke
bliver udgivet flere Highlights i fremtiden er det heller
ikke aktuelt.

