
Referat af bestyrelsesmøde i DAASDC’s bestyrelse.   

Fredag d. 12. april 2019 kl. 13.30 til 18 i Horsens.                                                                                       

Til stede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Karen Sørensen, Henning Thomsen, 
Preben Hansen, Svend-Erik Mosegård Hansen og Birgitte Knak-Nielsen (referent) 

 

Dagsorden 

 

Beslutning/Debat Hvem tager sig 
af opfølgning? 

1. Godkendelse af 
dagsorden og referat fra 
januar 2019 

Referat godkendt. Web-master Mads 
kontaktes, så referatet kan komme på 
hjemmesiden. 

Dagsorden godkendt med enkelte 
rettelser. 

Svend-Erik 

2. Økonomi – Henning, 
VISA kort, mobilepay, 
Regnskab for 2018, 
budget, m.m. 

Henning fremlagde et ark med 
budgetter, som skal fremlægges på 
repræsentantskabsmødet. Budget 2020 
skal godkendes på 
repræsentantskabsmødet. Desuden 
fremlagde han et ark med regnskab 
2017, budget 2018 og regnskab 2018. Det 
blev nævnt, at der kan komme spørgsmål 
til punktet PR og at det er en ide at have 
svar parat ved fremlæggelsen af 
regnskabet ved 
repræsentantskabsmødet. 

 Henning kan ikke komme til 
repræsentantskabsmødet. Derfor vil 
revisor 2, Ingeborg fremlægge, hvis 
Henning er på skype samtidig.  

Foreningen har nu et Master debetkort. 
Mobilepay på dette kort overvejes til 
Convention 2020. 

Henning 

3. Beslutningspunkt: 
Evaluering af foredrag og 
møde 31. marts 

Det besluttedes at gentage succesen. Et 
lignende møde ca. hvert andet år alt 
efter økonomi. 

 

 



Bestyrelsen kommer med forslag til 
emner. 

Arne fra Penguins har tilbudt at hjælpe 
klubber (evt. 3-4 ad gangen) med dans 
med PC-brug og rotationsprogram. 
Klubberne opfordres til at melde tilbage.  
DAASDC kan betale transport for Arne. 

Alle 

 

Lotte 

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

Indkaldelsen sendes ud til klubberne den 
30. april.  

 

Hvem skal være dirigent? Der er 2 
forslag, som undersøges. 

Bestyrelsen overvejer at stille forslag om 
tilføjelse til vedtægterne vedrørende 
muligheden for at enkeltdansere uden 
for klubberne kan melde sig ind i Square 
Dance Danmark. Beslutningen om 
formuleringen tages via e-mail.   

Lotte formulerer 
og bestyrelsen 
godkender via 
mail. 

Lotte 

 

Alle 

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

Beslutninger: 

DAASDC sponserer 2 præmier til lotteri. 
Der skal udarbejdes et bevis. 

DAASDC skal have en stand med røde 
duge, som Kristen tager sig af. 

DAASDC vil sælge trøjer med Square 
Dance Danmark-logo bagpå. Der laves 
bestillingslister til at lægge frem på 
DAASDC’s stand. 

Der bestilles herremodeller og 
damemodeller i udvalgte størrelser. 5 af 
hver. Damestørrelser: S, M, L, XL, XXL. 
Herrestørrelser: M, L, XL, XXL, XXXL 

Bestyrelsen vil gerne reklamere for 
Convention 2019 ved at bede webmaster 
Mads lægge en slide på hjemmesiden, 
hvor der står, hvor mange der har 
tilmeldt sig fra de forskellige klubber.  

 

Preben 

 

Kristen 

 

Kristen 

 

Lotte 

 

 

 

Lotte 



6. Beslutningspunkt: Skal 
der være Convention 
2020?: Flyer, Callers, 
Haller, klubber der 
deltager aktivt, DAASDC 
står for økonomi / har 
indflydelse på 
callerbesætning, alt 
fortæring udliciteres 

Beslutning: Der skal være Convention i 
2020. 

Der arbejdes på at kontakte callere. 

Der arbejdes på at skaffe dansested 

Der arbejdes på en flyer 

Bestyrelsen vil anmode klubberne om at 
deltage aktivt i gennemførelsen af 
Convention 2020. 

 

 

Lotte 

Henning 

Henning og Lotte 

Lotte  

7. Beslutningspunkt: 
Forslag til ”unge” i 
squaredance: Navn, 
trøjer m.m.  

I hele landet er der efterhånden enkelte 
børn og unge, der danser Square Dance. 
2 unge dansere fra Hedens er sat på den 
opgave at finde et navn til en 
landsdækkende ungdomsgruppe. Det 
besluttedes, at der skal laves T-shirts, 
som Square-Dance-dansende børn og 
unge, der møder op på Convention, kan 
få. I fremtiden måske ved graduering 

Svend-Erik og 
Lotte 

8. Beslutningspunkt: Tilbud 
til klubber: ønsker man 
et møde ang. Pc-program 
og rotation 

Se punkt 3  

9. Debatpunkt: Dif laver 
helt NYT forbund, hvor vi 
kan komme med.  

Vi afventer henvendelse tidligst efter 
Påske, om hvordan vi kan komme med i 
det nye danseforbund. 

Lotte 

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

Vi vil gerne lave en hvidbog. Tages op 
senere. 

Der er forskellige forslag til Convention 
2021 og 2022.  

Et af disse forslag undersøges. 

Alle 

 

 

Karen 
11. Debatpunkt: 

Samarbejde: Højskole og 
squaredance, skal det 
udbygges? 

Enighed om, at det er godt at udbygge 
kurset på Brandbjerg Højskole. Vi går 
ikke videre med andre højskoler lige nu. 

Kontakt til Brandbjerg Højskole: vi 
forventer en flyer med nye kursusdatoer 
til at dele ud fra vores stand på 
Convention. 

 

 

 

Lotte 



12. Debatpunkt: Samarbejde 
med callere: Kontakt  
til ?: Boligforeninger, 
Julemærkehjem, 
Daghøjskoler, Efterskoler  

Vi vil koncentrere os om et samarbejde 
med de 5 Julemærkehjem. Udvalgte 
callere kontaktes og de opfordres til at 
lave et program til at lære Basic på 8 
gange for børnene og deres forældre. 
DAASDC laver derefter en overordnet 
aftale med ledelsen for 
Julemærkehjemmene. Callerne og 
DAASDC laver derefter aftaler med de 
enkelte Julemærkehjem. 

Lotte 

13. Nyt møde 

 

Mandag den 30. september 2019 kl. 11 i 
Horsens. 

 

14. Eventuelt  

 

Lotte oplyste, at DGI kan hjælpe 
økonomisk med opstart til ny klub lokalt. 
Primært for 60+ med familie. 

Svend-Erik nævnte, at der kommer en 
familie, der danser 3 generationer 
sammen, til Convention i år. Kan måske 
bruges til PR. Nordjysk Convention 
kontaktes 

Lotte oplyste, at de, der kommer i 
campingvogn til Convention gerne må 
komme allerede onsdag og vente med at 
tage hjem mandag. Prisen er det samme. 

 

 

Svend-Erik 

 

20-04-2019 BK-N 

 

 


