DAASDC bestyrelsesmøde
Tid: søndag d. 24. juni 2018 kl. 11.00 – 15.00
Sted: Karen Sørensen, Havne alle 3, Horsens
Til stede: Lotte Krogh Vangsgaard, Henning J. Thomsen, Svend-Erik Mosegaard Hansen, Kristen Foged,
Karen Sørensen, Preben Hansen og Birgitte Knak-Nielsen (referent)
Ordstyrer: Svend-Erik Mosegaard Hansen.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
og referat fra april 2018
2. Velkommen til Preben og
Birgitte

3. Gennemgang af
forretningsorden samt
arbejdsfordeling

Referat
Dagsorden godkendt. Referat godkendt.

Ansvarlig

Preben og Birgitte blev budt velkommen som
suppleanter i bestyrelsen. De vil medvirke til at
styrke sammenhængen i landet mellem øst og
vest.
Forretningsorden blev diskuteret, gennemgået
og vedtaget med følgende rettelser/tilføjelser:
1. § 4 Dagsordenen. Emner der ønskes
behandlet på bestyrelsesmøderne,
skal være formanden i hænde
senest 2 dage før mødets
afholdelse.
Det blev fastslået, at det skal fremgå
af dagsorden, hvad der er
beslutningspunkter og hvad der er
debatpunkter.
2. § 11. I gaveregulativet tilføjes, at
referenten ved det årlige
repræsentantskabsmøde får en
flaske vin.
Formulering af rettelserne foretages og lægges
ud på foreningens hjemmeside.

4. Økonomi – Henning, VISA
kort tilknyttet??

Kassereren Henning fremlagde
perioderegnskabet pr. dagsdato. Det kunne
allerede nu ses, at det vedtagne budget 2018
ikke vil passe med de faktisk tal på grund af en
større medlemsnedgang i oktober 2018. Dette
vil komme til at fremgå som en bemærkning i
det endelige regnskab.
Der ligger et beløb stammende fra Convention
2016 på 26.603, 39 kr. i regnskabet for 2017.
Dette beløb skal bruges ad hoc til forskellige

Lotte

arrangementer der skal komme klubberne til
gode.
Vi drøftede, om foreningen skulle have et Visakort. Henning indvendte, at det kan være svært
fordi både kasserer og formand eller
næstformand skal godkende transaktioner.

5. Evaluering af
Repræsentantskabsmødet
og Convention

Henning undersøger regler for MobilePay og
Visa-kort i forbindelse med foreninger.
Evaluering af repræsentantskabsmødet:
Bestyrelsen var enig om, at der var en god debat
ved repræsentantskabsmødet. Det var
skuffende, at kun 16 ud af 37 klubber i hele
landet var repræsenteret. Det er alt for få.

Henning

Da referatet for repræsentantskabsmødet ikke
forelå ved mødet, venter vi med at drøfte selve
indholdet til næste gang. Referatet skal
godkendes og underskrives af referent Bente og
dirigent Hans for derefter at udsendes til
klubber samt lægges på web.

Lotte

Evaluering af Convention: Enighed om, at det var
et fint Convention generelt. Det havde været
godt for den arrangerende klub (Hedens) at
udlicitere maden, fordi det gav ro til klubbens
medlemmer. Klubben havde fået et pænt
overskud på trods af kun 325 deltagere.
Nogle mente, at callernes påklædningsstil
generelt kunne strammes op.

6. Persondataforordringen:
Forslag til udformning af
indmeldelsesblanket

7. DAASDC hjemmeside:
Pressebilleder, tekst m.m..
Mere online aktivitet.

Dette punkt blev kun drøftet kort.
Forslag til indmeldelsesblanket drøftes ved
næste bestyrelsesmøde.

Lotte

DAASDC’ bestyrelse henstiller i øvrigt til at
klubberne sender materiale rundt til hinanden
og til deres medlemmer ved at sende tingene
bcc
Poul Erik Sørensen og Mads Nielsen står for en
ny hjemmeside og er gået i gang.
Lotte, Svend-Erik og Henning giver indspark.

Lotte, Svend-Erik
og Henning

Hele bestyrelsen for DAASDC kan løbende kikke
med på testhjemmesiden og løbende give
tilbagemelding.

Alle

Hjemmesiden skal også kunne fungere på
mobiltelefoner. (Designet laves sådan at det
tilpasser sig brug på forskellige platforme).

8. Nye PR foldere? Ny tekst?
Billeder fra Hjernekursus.
Nye pressefotos

Der bliver kun 1 danseliste for hele landet.
Enkelte klubber er meget glade for DAASDC’s
folder. Andre har meddelt, at de slet ikke bruger
den, men godt kunne bruge noget mindre, f.eks.
et visitkort eller en A5-side.
Det blev besluttet, at der bliver lavet ny folder.
Der arbejdes videre med pressefotos, som skal
bruges i fremtiden. Tilbud er indhentet fra
samme fotograf som tidligere. Der bliver ikke
trykt så mange foldere, som sidst. Det blev ikke
afgjort, om folderen fortsat skulle være sorthvid eller i farver. Ved næste møde vil de
forskellige muligheder foreligge.

9. Nyt Convention STOR banner

10. Dronefilm, optagelse.

11. Associeret medlem i DIF?

12. Samarbejde – klubber
imellem, hvordan?

Alle bestyrelsesmedlemmer tænker over teksten
til næste gang og spørger i deres bagland, både
privat og i squaredance kredse. Hvordan skal
folderen se ud, hvad skal den indeholde,
hvordan kan den appellere til ikkesquaredansere.
Det blev besluttet, at der skal købes et nyt
banner til Convention. Svend-Erik og Kristen
tager sig af dette i fællesskab. Banneret får nyt
logo, ny tekst og lettere materiale.
Der blev taget en dronefilm over de dansende
ved open-air ved Convention 2018. Det var
tanken, at den skal kunne bruges på de enkelte
klubbers hjemmesider. Lotte, Svend-Erik og
Henning drøfter dette med Mads næste gang
der holdes møde om den nye hjemmeside.
DAASDC har søgt om at blive associeret medlem
af DIF. Lotte undersøger stadig og arbejder
videre med sagen. Evt. tilbagemelding til næste
møde.
For at styrke samarbejdet mellem de enkelte
klubber, vil DAASDC’s bestyrelse gerne give
tilbud til regionerne i Øst og Vest om kurser og
lignende ved det årlige regionsmøde.

Lotte

Alle

Svend-Erik og
Kristen

Lotte, Svend-Erik
og Henning

Lotte

Lotte undersøger mulighederne og vender
tilbage.
13. Nyhedsbrev

Lotte laver nyhedsbrev og sender ud til
bestyrelsen for kommentarer.

14. Aktivitet – foredrag – kursus
- seminar

Der henvises også til punkt 12.

Lotte
Lotte
Alle

15. Klubmodul – kan det bruges?
Skal undersøges måske
egnet i stedt for Flexminds.

16. Nyt møde
17. Eventuelt

Der laves på forskellige steder i landet
squaredance arrangementer for forældre,
bedsteforældre og børn. (Fyn, Hedens, Horsens)
Mads Nielsen har lavet et modul for
forhåndstilmelding til dansearrangementer for
klubber. Det ligger på hjemmesiden.
DAASDC’ bestyrelse vil kontakte klubberne
vedrørende dette system og spørge om det kan
bruges og eller om der skal laves noget andet.

Lotte

Tages op som et punkt på regionsmøderne.

Alle/ hver
enkelt/

Næste møde er søndag den 14. oktober 2018 kl.
11, samme sted.
Ved mødets start drøftede vi klubløse
bestyrelsesmedlemmer i DAASDC’ bestyrelse.
Ifølge vedtægterne skal et klubløst
bestyrelsesmedlem meldes ind i en anden klub
inden for 1 måned.
Opfyldes dette ikke, udtræder medlemmet af
DAASDC’s bestyrelse.

