
DAASDC bestyrelsesmøde    

Mandag d. 15. jan 2018 kl. 11.00 - 15.00                                                                                               

Sted: 

Karen Sørensen, Havne alle 3, Horsens 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 
2. Økonomi – Henning,  
3. Flexminds – tilbud til klubber ang. Hjemmesider, booking/registreringsprogram Henning 
4. Persondataforordringen – Noget Nyt fra DIF og DGI? Henning 
5. Singledance – andre grupper, evaluering af at reklamere på FB grupper? Lotte 
6. DAASDC hjemmeside – klubbers hjemmeside – Nye tiltag: Poul Erik, Henning, Svend-Erik 
7. Samarbejde i Europa – hjemmesider –  
8. Tilrettelæggelse af Bestyrelseskursus: for klubbernes bestyrelse/dansere?  Indhold: 

Facebookgruppe, Facebookside, brug af Facebook, gratis og betalt boosts. Målrettet reklame. 
Dato: 25 feb. HP undersøger lokale i Vejleområdet. Evt. 18. marts i Odense Svend- Erik 

9. Nye PR foldere? Ny tekst? Vil klubberne bruge dem? 
10. Danish Convention 2019 - Kirsten 
11. Europæisk Convention 2018, Lotte deltager i møde 
12. Nyt møde 
13. Eventuelt  

 

Med venlig hilsen  

Lotte 

Dagsorden Referat Ansvar 

1. Godkendelse af dagsorden 
og referat fra sidst 

Dagsorden godkendt 
Referat godkendt 

 

2. Økonomi – Henning Henning gennemgik regnskabet. Totalt set overskud i 
forhold til budget. Overskud fra convention - hvad 
skal vi bruge det til - flexminds - bestyrelseskursus?  

 

3. Flexminds – tilbud til 
klubber ang. Hjemmesider, 
booking/registreringsprogra
m Henning 

Flexminds kom for at gennemgå programmet. Et 
program der kan håndtere alt omkring medlemspleje 
og tilmelding m.m. vedr. dansearrangementer. Vi fik 
en god og uddybende gennemgang med mange gode 
og positive ting, der vil gøre tilmelding til vore danse 
og medlemskontingentindkrævning lettere samt 
indbetaling der kan klares med dankort, kreditkort og 
snart mobilpay. Et program der vil være til glæde for 
alle vore klubber og medlemmer. Hvis opstart og 

 

 

 

 



serviceaftale ligger inden for rimelighedens grænse 
vil vi være med. Forslag om, at firmaet kommer med 
et oplæg til bestyrelsens medlemmer (Henning og 
Svend-Erik) blev besluttet. De tager herefter dialogen 
omkring hvad vores behov er.  

 

Henning 

Svend-Erik 

4. Persondataforordningen – 
Noget Nyt fra DIF og DGI? 
Henning 

Intet nyt. De forventer stadig der kommer et udspil. 
Kirsten og Henning holder øje med det. 

Kirsten og 
Henning 

5. Singledance – andre 
grupper, evaluering af at 
reklamere på FB grupper? 
Lotte 

Lotte meldte ind, at der ikke kunne lægges flyer på 
facebook-gruppen for singledance. Derimod kan man 
oprette det som en begivenhed i grupperne. Dvs. at 
alle gruppens medlemmer kommer til at se det. 
Vigtig opfordring til alle medlemmer i de lokale 
klubber, at de – hvis muligt - opretter begivenheder i 
alle de FB grupper de er medlemmer af.  

 

6. DAASDC hjemmeside – 
klubbers hjemmeside –  Nye 
tiltag: Poul Erik, Henning, 
Svend-Erik 

Vi har ikke modtaget nogen ønsker siden det der kom 
frem på sidste bestyrelsesmøde så vi vil kontakte 
Poul Erik og Mads og få hjemmesiden til at fremstå 
mere nutidig 

Henning og 
Svend-Erik 

7. Samarbejde i Europa – 
hjemmesider –  

Vi har ikke hørt fra nogen af dem der arbejder med 
opgaven der kan få de europæiske hjemmesider til at 
arbejde sammen så alle de europæiske dansere kan 
se hvad der sker i alle klubber i Europa. VI opfordrer 
til, at DAASDC klubber holder deres hjemmesider 
opdateret m.h.t. undervisning og kontaktpersoner. Så 
evt. gæster kan finde klubben. 

 

8. Tilrettelæggelse af 
Bestyrelseskursus: for 
klubbernes 
bestyrelse/dansere?  
Indhold: Facebookgruppe, 
Facebookside, brug af 
Facebook, gratis og betalt 
boosts. Målrettet reklame. 
Dato: 25 feb. HP undersøger 
lokale i Vejleområdet. Evt. 
18. marts i Odense Svend- 
Erik 

Vi vil indbyde til kursus i at bruge facebook til at 
reklamere for vores aktivitet. Kurset udbydes 
hovedsagelig til bestyrelser, men også til alle der har 
interesse i at udbrede kendskabet til squaredans. 
Horsens Byskole blev valgt til være rammen for 
kurset den 25. februar. 

Vi mødes kl. 9 

10:00-13:00: Thomas Dohm fra DGI: Kursus i brug af   
Facebook 
13:00-13:30: Frokost  
13:30-15:00: Inspiration & idéudveksling. Input til ny 
folder 
 
Tilmelding senest 15. feb. 
 
Svend-Erik sender det forslag han havde lavet til alle. 
Kirsten arbejder videre med indbydelsen, og alle 

 

 

 

 

Kirsten 

 

 

 

 



kommer med feed back. Skal være klar til udsendelse 
til alle senest torsdag den 18. januar. 

Kontakt til sted, fortæring, projektor 

Drikkevarer: 

Aftale med kursusleder 

 

Karen 

Kristen 

Svend-Erik 

 

9. Nye PR foldere? Ny tekst? 
Vil klubberne bruge dem? 

Der arbejdes med det den 25. feb. 

Oplæg laves 

 

Lotte 

10. Danish Convention 2019 – 
Kirsten 

Vi giver det videre til andre som er interesseret. 

Randi har efterfølgende noget nyt, Vi afventer svar 

Lotte 

11. Europæisk Convention 
2018, Lotte deltager i møde 

Lotte deltager i møde med de andre præsidenter. 
Lotte repræsenterer Danmark, hvorfor hun er nødt til 
at komme til Europæisk convention for at deltage i 
mødet med de øvrige europæiske præsidenter. 
Bestyrelsen blev enige om at give Lotte et tilskud til 
overnatning på 50%. Dog max 2500. Lotte forlod 
lokalet under denne debat. 

 

12. Nyt møde Mandag den 9. april kl. 11.00  

13. Eventuelt  Alle bedes komme med indlæg til High Light senest 
20. feb. Annoncepriser blev drøftet. Henning 
orienterer Mads 

Henning 

 

 

 

 

 


