DAASDC bestyrelsesmøde
Mandag d. 20. november 2017 kl. 10.30
Sted:
Karen Sørensen, Havne alle 3, Horsens
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
2. Økonomi – Henning, Økonomi fra DC 2017, Revision iflg aftale
3. Evaluering af repræsentantskabsmødet: Referat, Gennemgang af koordineringsaftaler øst og
vest. Opfordring fra klubber til forslag vedr. Workshops m.m. fælles fodslag?
4. DAASDC hjemmeside – klubbers hjemmeside – Nye tiltag: Poul Erik, Henning, Svend-Erik
5. Samarbejde i Europa – hjemmesider – referat fra møde i Sæby
6. Opfølgning på idemøde: Bestyrelseskursus for klubbernes bestyrelse: hvem, hvad, hvor, hvornår?
Bedsteforældre – børnebørn danser ”Køreplan”, forslag: hold for singledansere,
7. Studie fra ”Center for sund aldring.”
8. FB - ny side - nyt HighLights? Indlæg, hver skriver en ”spalte”
9. Nye PR foldere? Ny tekst? Vil klubberne bruge dem?
10. Danish Convention 2018 – 2019 – fremtiden?
11. Europæisk Convention 2018 - 2020
12. Nyt møde
13. Eventuelt

Med venlig hilsen
Lotte
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden og referat fra
sidst
2. Økonomi – Henning,
Økonomi fra DC 2017,
Revision iflg aftale

3. Evaluering af
repræsentantskabsmøde
t: Referat, Gennemgang

Referat
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidst
Regnskab blev gennemgået, det viser en lille
overskud på nuværende tidspunkt, 3 klubber har
meldt sig ud, Nordvest, Maien city og Greve. Alle
lukket.
Konvention 343 deltager, Daasdc har set regnskab.
Highlight reklamer? Der skal samles op på ny aftale
da Highlight er Webbaseret nu og udkommer 2
gange i stedet for 3.
Godt møde klaret på 1½ time flere klubber
repræsenteret end foregående år, så vi forsætter
med at holde repræsentantskabsmøde i forbindelse

Ansvar

af koordineringsaftaler
øst og vest. Opfordring
fra klubber til forslag
vedr. Workshops m.m.
fælles fodslag?
4. DAASDC hjemmeside –
klubbers hjemmeside –
Nye tiltag: Poul Erik,
Henning, Svend-Erik

5. Samarbejde i Europa –
hjemmesider – referat
fra møde i Sæby

6. Opfølgning på idemøde:
Bestyrelseskursus for
klubbernes bestyrelse:
hvem, hvad, hvor,
hvornår?
Bedsteforældre –
børnebørn danser
”Køreplan”, forslag : hold
for singledansere,

med convention.
Øst og vest aftaler er ikke ens,
DAASDC mener at åbne Workshops gerne må
komme på danselisten, men dansen skal
koordineres, som alle andre arrangementer
DAASDC Hjemmeside skal friskes op, der skal
afholdes et møde med Poul Erik omkring forbedring
af hjemmesiden: Formandens side, side til alle
klubber som bliver bygget op over ensartet
skabelon.
Henning og Svend-Erik holder et møde med Poul
Erik om forbedringer af hjemmeside forslag af nye
ting, der skal med på hjemmeside skal sendes til
Henning og Svend-Erik hurtigst muligt.
Facebook side: vi boostet relevante opslag af nye
tiltag.
Der mangles et referat skal laves vi har svært at
huske, Henning har lovet at hjælpe Lotte
Angående fælles hjemmeside oplysninger, Poul Erik
via Henning tager kontakt til person i Tyskland der
står for fælles hjemmeside oplysninger. Man ønsker
en samkøring af alle danselister i Europa, som
supplement til de nationale.

Henning og
Svend-Erik

Lotte

Henning

Søndag den 25. februar
Bestyrelses kursus ønskes afholdt i foråret, søndag
25. februar:
Indhold: Motivation, Sociale liv i klubben, udvikling
eller afvikling, Pr i lokalområde, kontakt til
kommune, tilskuds muligheder fra kommune,
hjemmeside, facebook PC calling kursus

Svend-Erik
kontakter DGI
kursusholder
vdr. Facebook,
hjemmeside.
Alle Hvem?
motivation,
Social
liv kontakt til
kommune.
Lotte
PC calling
Alle

Bedsteforældre dag: Fyn Square og Round dance
afholdt et vellykket arrangement. Vi laver forslag til
et program der kan bruges af alle klubber

Lotte

Hold for singledansere: Indbydelse til single sendes
ud via facebook hvor interesserede kan melde sig
på mailadresse der hedder
Single@squaredancedanmark.dk når der er 20 der
er klar til at danse, oprettes der dans. Tidspunkt,
sted caller der underviser kontakt til de minimum

Lotte

7. Studie fra ”Center for
sund aldring.”

8. FB - ny side - nyt
HighLights ?, Indlæg,
hver skriver en ”spalte”

9. Nye PR foldere? Ny
tekst? Vil klubberne
bruge dem?
10. Danish Convention 2018
– 2019 – fremtiden?

20 tilmeldte ligger hos klubben.
Vi prøvede at komme med, men vi kom ikke med.
Der er blevet brugt mange kræfter på det, men
projektlederen var total blank…Han havde en egen
dagsorden
Er omtalt længere oppe
Highlights: Mads Nielsen har tilbudt at føre det
Alle
videre efter Max Fris, ingen indlæg, ingen highlight,
så opfordring til os alle kom med indlæg eller få
nogen til at skrive indlæg.
Vi kikker alle på de foldere vi har og kom med nye
Alle
forslag også hvilke tekster der skal være. Spørg også
dansere, hvad der virker.
Måske kunne det være et sted på Sjælland?

Kirsten

Der spørges rundt

Randi

11. Europæisk Convention
2018 – 2020

2018 i Holland 2020 er på plads

12. Nyt møde

Mandag den 15. januar kl. 11.00

13. Eventuelt

Flex-minds vil gerne komme og demonstrer deres
Henning
tilmeldings system Henning tage kontakt så vi får en
demonstration næste bestyrelsesmøde

