
Indkaldelse til DAASDC bestyrelsesmøde    

SØNDAG d. 10. februar 2019 kl 11.00 – 15.00                                                                                               

Sted: 

Karen Sørensen, Havne alle 3, Horsens 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra oktober 2018 
2. Økonomi – Henning, VISA kort mobilpay tilknyttet, Regnskab for 2018  
3. Beslutningspunkt: Oplæg/foredrag og Inspirationsmøde foredrag d. 31. marts 2019, 

opgavefordeling,  
4. Beslutningspunkt: Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i forbindelse med Convention 2019 i 

Sæby. 
5. Beslutningspunkt: Convention 2019, bestyrelsens deltagelse, Storbanner, DAASDC stand,  
6. Beslutningspunkt: Convention 2020: DAASDC står for økonomi / har indflydelse på 

callerbesætning, Klubber deltager som praktiske ”hænder”, alt fortæring udliciteres 
7. Beslutningspunkt: tekst til nye foldere, hvem gør hvad? 
8. Beslutningspunkt: Indlæg til HL, deadline 20. feb 
9. Beslutningspunkt ikke behandlet på sidste møde: Samarbejde – klubber imellem, hvordan? 

Indkaldelse af klubber i samme område? Hvad gør DAASDC? 
10. Debatpunkt: Fremtidige conventions: Ny hvidbog??? Skema vedr. arbejdsfordeling fra Horsens 

convention. 
11. Debatpunkt: Samarbejde: Højskole og squaredance, 
12. Debatpunkt: Samarbejde med Sportdanserforeningen, Dgi, Callere? 
13. Debatpunkt: Komme ud til? : Boligforeninger, Julemærkehjem, Daghøjskoler, Efterskoler 
14. Nyt møde 
15. Eventuelt  

 

Med venlig hilsen  

Lotte 

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Godkendelse af dagsorden 
og referat fra oktober 2018 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet 
Budget 2020 under punktet økonomi. 
Referat godkendt. 

 

2. Økonomi – Henning, VISA 
kort mobilpay tilknyttet, 
Regnskab for 2018  

Mindre Indtægt klubkontingent skyldtes 
hovedsagelig mange linedansere i Roskilde har 
ønsket at gå deres egen vej. 
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 
Budget: Blev fremlagt og godkendt til fremlæggelse 
på Repræsentantskabsmødet. 

 



3. Beslutningspunkt: 
Oplæg/foredrag og 
Inspirationsmøde foredrag 
d. 31. marts 2019, 
opgavefordeling. 

Efter En debat frem og tilbage med hvem vi skal 
vælge som foredrags holder om formiddagen, har vi 
valgt B.S. Christiansen. Foredraget vil omhandle: 
Teamwork, samarbejde, forventninger, ev. 
Forpligtende fællesskab. 
Der vil også blive sat fokus på samarbejde både 
mellem klubber, men også dansere imellem. Det 
skulle gerne forbedre squaredansen i Danmark i 
fremtiden. Om eftermiddagen vil der være oplæg til 
fælles drøftelse af hvad kan vi så gøre i fremtiden. 
Lotte laver et oplæg til at sende ud til medlemmer. 
Lokale – bestilles det store 
Bestilling af sandwich til frokost. 
Modtage bestilling Lotte 
Rummet gøres klar, oprydning 
Frugt m.m. 
AV udstyr? 

 

Lotte 
 
 
 
 
 
 
Lotte 
 
 
Henning 
Lotte 
Svend-Erik 
Lotte 
Svend-Erik 

4. Beslutningspunkt: 
Indkaldelse til 
Repræsentantskabsmøde i 
forbindelse med Convention 
2019 i Sæby. 

Almindelig Dagsorden 1. juni kl. 8.15 
Registrering af deltagende klubber ved Preben 
Hansen. 
 
 

Lotte 
Preben 
 

5. Beslutningspunkt: 
Convention 2019, 
bestyrelsens deltagelse, 
Storbanner, DAASDC stand 

Kører på skinner, har ikke hørt noget en stykke tid.  
 
Bestyrelse og Suppleanter deltager, undtagen 
Henning og SV. Erik er der ikke om lørdagen. 
 
2 bannere Forskellige forslag til levering. 
Tekst: Linje 1:  ”Convention” 
            Linje 2:  SquareDanceDanmark.dk. 
Før og efter: Vores logo 
Hvid dug, rød skrift 

 

 

 
Svend-Erik 
og Henning 

6. Beslutningspunkt: 
Convention 2020: DAASDC 
står for økonomi / har 
indflydelse på 
callerbesætning, Klubber 
deltager som praktiske 
”hænder”, alt fortæring 
udliciteres 

Convention Skal holdes 2020!! 
Vi undersøger muligheder. Tidspunkt og sted 
DAASDC står for alt omkring registrering, økonomi, 
caller besætning skal som noget af det første på 
plads.  
Reklamer til bagside er vigtig, skal gerne finansiere 
flyer udgivelsen 
Flyer skal sættes op, efter skabelon, evt. med hjælp 
Kontakt til ”trykker” 
Derefter arbejder vi videre på mail, mv. 

 

Henning 

Svend Erik 

 

Lotte 

7. Beslutningspunkt: tekst til 
nye foldere, hvem gør hvad? 

Beder om nye tekster til ny folder ved fælles møde 
den 31. marts. Lotte har kontakt til nogen der kan 
bruges som billede på den nye flyer 

 

8. Beslutningspunkt: Indlæg til 
HL, deadline 20. feb 

Nogen der deltog i Højskole opholdet med 
squaredans laver et indlæg, Preben kommer også 
med et indlæg. Alle opfordres til gå tilbage til deres 
klubber for at skrive et indslag. 

 



9. Beslutningspunkt ikke 
behandlet på sidste møde: 
Samarbejde – klubber 
imellem, hvordan? 
Indkaldelse af klubber i 
samme område? Hvad gør 
DAASDC? 

Samarbejde klubber og dansere punkt til 31. marts 
Linna, Trine og nordjysk Convention gruppe kommer 
med indlæg og spørgsmål til forsamling om 
samarbejde. 
Der spørges 

 

 

Lotte 

10. Debatpunkt: Fremtidige 
conventions: Ny hvidbog??? 
Skema vedr. 
arbejdsfordeling fra Horsens 
convention. 

God ide at kikke på med minimal arbejde lign. 
Horsens. 

 

11. Debatpunkt: Samarbejde: 
Højskole og squaredance, 

Vi fortsætter det gode samarbejde samme koncept 
Højskole med squaredans. I 2020 bliver det uge 5 
igen. Positive tilbagemeldinger. Kontakt med 
Brandbjerg Højskole 

Lotte 

12. Debatpunkt: Samarbejde 
med Sportdanserforeningen, 
Dgi, Callere? 

Udsættes til næste møde 

Har intet hørt fra Sportsdanserforeningen trods flere 
henvendelser 

 

13. Debatpunkt: Komme ud til? : 
Boligforeninger, 
Julemærkehjem, 
Daghøjskoler, Efterskoler 

Udsættes til næste møde 

Skal ske i samarbejde med klubber/callere i området 

 

14. Nyt møde 12. april kl. 13.30  

15. Eventuelt  Intet. 
Efter mødet hyggelig samvær med mange gode ideer 
til hvordan vi kan styrke fremtidens squaredans. 

 

 

 

 

 

 


