Referat af bestyrelsesmøde i DAASDC’s bestyrelse.
Søndag d. 13. oktober 2019 kl. 13.00 til 18.00 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

1. Godkendelse af
dagsorden og referat fra
april 2019

Referat og dagsorden godkendt.

2. Økonomi – Henning,
mobile-pay,
perioderegnskab for
2019, budget for
Convention 2020.

Henning omdelte perioderegnskab. Vi
venter på de halvårlige indbetalinger af
medlemsafgifter for at se et mere
retvisende regnskab.

Hvem tager sig
af opfølgning?

Henning

Nogle T-shirts bliver foræret væk og må
således konteres som PR.
Udkast til budget for Convention 2020
blev fremlagt af Henning. Det blev
diskuteret og tilrettet.

3. Beslutningspunkt:
Convention 2020:
Arbejdsfordeling: Hvad
vil Sydjysk stå for?
klubopgaver, hvidbog,
overordnet arbejdsplan,
kontakter, kontrakter,
DAASDC-opgaver
4. Beslutningspunkt: PRopgaver: Ny folder, fotos,
tekst m.m.

Det blev besluttet, at salgsboder ved
Convention 2020 kan opstilles gratis,
hvis blot personalet i boden betaler
danseafgift.
Lotte og Svend-Erik havde udarbejdet et
foreløbigt arbejdspapir til Convention
2020. Papiret blev gennemgået og
revideret. Svend-Erik vil skrive det rent.

Der er ikke kommet nye forslag fra
klubberne til tekst til vores folder. Ved
Øst-mødet udtrykte klubberne, at de
foretrak et visitkort. Der var lidt tvivl,

Svend-Erik

om udformningen. Birgitte skriver ud til
klubberne.

5. Beslutningspunkt:
Udarbejdelse af NYT
koncept: Lær
Squaredance (B-MS) på 8
gange, kontakt til callere,
formidling, budget.

Flere jyske klubber ønsker en folder. Vi
fortsætter arbejdet med at lave en ny
folder. Den står stadig på vores to-doliste
Konceptet er at arbejde med børn og
unge, så de kan lære B-MS over 8 gange.
Vi diskuterede konceptet og besluttede
at arbejde videre med det. Et foreløbigt
budget vil være 15.000, - kr.

Birgitte

Lotte

Lotte

Vi vil tænke over, om der findes fonde
for aktiviteter for børn.

Alle

6. Beslutningspunkt:
Fællesmøde i foråret:
Hvad, hvem, hvor?

Den 3. søndag i marts 2020 blev drøftet
men ikke endeligt besluttet. Lotte har
kontaktet evt. foredragsholder.

Lotte

7. Beslutningspunkt: ”unge”
i squaredance: Navn,
logo, trøjer m.m. Der er
kun kommet et forslag:
Wolves, - ikke let at
udtale. Hvad siger I til:
”Ducklings” evt. ”The
Ugly Ducklings” refererer
til H.C.Andersen.

Vi besluttede et navn, som vi vil foreslå
de unge.

Svend-Erik og
Lotte

8. Beslutningspunkt:
Europæisk Convention og
Højskole: callere

Europæisk Convention 2020: ny caller
skal findes. Lotte giver svenskerne 2
forskellige forslag.

Lotte

9. Beslutningspunkt: ønske
fra Østmødet: Liste over
undervisning på
Squaredancedanmark.dk
ala danselisten

Brandbjerg højskole: ny caller skal
findes. Lotte spørger en anden dansk
caller.
Lotte har fået henvendelse fra
Lotte
Østklubbernes koorrdinator. De vil gerne
kunne slå op på squaredancedanmarks
hjemmeside og let kunne se, hvor og
hvornår klubber i hele Danmark har
undervisning og kurser. Lotte beder
webmaster og østkoordinator kontakte
hinanden.

10. Debatpunkt: Birgitte
Vi debatterede det og kom frem til, at vi
efterspørger oplysning
mener, at det er callerne, der må
om Challenge-”light”
beslutte sig til at ændre det.
undervisningsrækkefølge.
11. Debatpunkt: Samarbejde: Henvises til punkt 8.
Højskole og squaredance,
Brandbjerg højskole
Vi talte om, at klubber rundt om i

Danmark, der får spredte henvendelser
fra folk, der vil starte på squaredance,
kunne henvise til kurset på Brandbjerg
højskole
12. Hængere:
erkendtligheder

En erkendtlighed til Poul Erik og Mads
som tak for deres store arbejde med
hjemmesiden.
DIF: Lotte har ikke haft kontakt, men
tager det op igen.

Preben + Lotte +
Svend-Erik

Lotte

Vi mangler 10-årsbjælker. Der bestilles
nye.
Kresten
En hilsen til Bjørn.
Lotte
13. Nyt møde

Søndag den 12. januar 2020 kl. 11 i
Horsens.

14. Eventuelt

Karen talte om, at der kunne
introduceres squaredance på forskellige
uddannelsessteder.
Der er ingen der har meldt sig til at
afholde Europæisk Convention i 2022
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