Referat af DAASDC bestyrelsesmøde.
Søndag d. 12. januar 2020 kl. 11.20 til 16.30. Sted: Havne alle 3, 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
oktober 2019

Begge godkendt.

2. Økonomi – Henning,
MobilePay, regnskab for
2019?

Henning fremlagde
regnskabet til nu. Vi talte ikke
om MobilePay.

3. Beslutningspunkt:
Convention 2020: I
igangsættelse af
arbejde. Fordeling af
opgaver for bestyrelsen,
overordnet arbejdsplan

Der skal aftales et møde med
halinspektøren i Arena Syd.
Skal gerne være inden 29/320, fordi vi så kan tage
resultat af mødet op med de
dansere, der møder op den
29. marts. Henning og 2
andre (Svend-Erik og?)
deltager.

Henning

Afterparty: vi kontakter CSD
ang. Underholdning.

Lotte

Duge. Karen skaffer/spørger
sig for og kontakter Lotte.

Karen

Skal vi danse torsdag M og P?
vi beslutter trail-end i 1 hal.
Callere kontaktes.

Lotte

Flyer til dette arrangement.

Henning

Arbejdsplanen blev
gennemgået og revideret.
4. Beslutningspunkt: Mail
fra klub vedrørende
Convention 2021.

Vi besluttede at
imødekomme henvendelsen,
men kan ikke tilbyde
overskudsgaranti. Derimod

Svend-Erik

underskudsgaranti på max.
20.000, - kr. og lån af et
opstartsbeløb på 5.000, - kr.
Desuden besluttede vi, at
afgifter til DAASDC for
Convention fremover
afskaffes.

5. Debatpunkt: NYT
koncept: Lær
Squaredance (B-MS) på
8 gange, kontakt til
callere, formidling,
nedgradering pga.
manglende
undervisere/callere.
Brev/folder/indbydelse
m.m.
6. Debatpunkt: ”unge” i
squaredance: Navn,
logo, trøjer m.m. der er
kun kommet ét forslag:
Wolves, - ikke let at
udtale. Hvad siger I til:
”Ducklings” evt ”The
Ugly Ducklings”
refererer til
HC.Andersen.

7. Debatpunkt: Europæisk
Convention i Sigtuna, og
EC 2022? Kontakt til
Eaasdc.

Det tilsendte budget fra
klubben skal revideres og der
skal skrives et svar til de 2
klubber, der vil lave
Convention 2021.
Vi blev enige om at forsøge
med square dance B+M på 8
gange på Julemærkehjemmet
i Hobro. Lotte har været i
Hobro og har talt med dem.
Man er meget interesseret.
Hvis der bliver lavet et hold,
kan børnene, lærerne og
deres forældre blive inviteret
til gratis at deltage i dansen
på Convention om fredagen.
Beslutning: unge i square
dance i Danmark skal hedde
Ducklings.
Der skal laves trøjer til de
unge med logo og ”Lottes”
and. De skal også laves til
børnene fra
Julemærkehjemmet.

Lotte har haft kontakt til
EAASDC ang. Europæisk
Convention 2022. Det er
stadig uklart, hvem der
afholder det. Vi afventer.
Hedens vil lægge billet ind på
2024, når Svend-Erik og Lotte
tager til Sigtuna i år.

Lotte
Lotte arbejder videre

Lotte

8. Beslutningspunkt: Ønske
fra Østmødet: Liste over
undervisning på
Squaredancedanmark.dk
ala danselisten. Krav til
klubber. Tilmelding til
danselisten. Danseliste
Udland revideres.

Østmødet ønskede at
interesserede kunne følge
Lotte
med i, hvornår de forskellige
klubber har undervisning. Vi
besluttede, at liste over
undervisning skal ligge forrest
på DAASDC’s hjemmeside
med Links direkte til
klubbernes undervisning. Vi
skal også arbejde på at
hjemmesiden også kan læses
på engelsk.
Finn Sørensen og Mads
Nielsen skal kontakte
klubberne desangående. Det
skal meldes klart ud, at
systemet lukkes, hvis det ikke
følges op af klubberne.

9. Debatpunkt:
Fællesmøde i Odense
29. marts. Udarbejdelse
af indbydelse. PR, uni
Aalb.

Jan Hansen bedes om at tage
flere udenlandske danse med
end C-danse i danselisten.
Altså B, M og A-danse i
Nordtyskland og Sydsverige.
Lotte skriver til Jan, Finn og
Mads.
Indbydelse skal laves.

Lotte

Lotte

Lotte sammen med Mads

Program eftermiddag:
a. gennemgå klubbernes
forskellige opgaver
ved Convention 2020.
b. dans M og P på tværs
af landet med vestcaller og øst-caller.

Lotte kontakter mulige
callere.

Beslutning om at vi skal have
sandwich til alle.
Lotte har hørt om noget
forskning på Aalborg
Universitet i demensudvikling
og salsa. Vil undersøge, om

Lotte

10. Debatpunkt: Ansøgning
af legater/fonde. Stort
arbejde.
11. Debatpunkt:
a. PR opgaver: Ny
Folder, fotos, tekst
m.m.
b. Nye ideer fra
klubber/medlemmer

12. Debatpunkt: Indlæg til
HL
13. Aflysning af Højskole
uge
14. Nyt møde
15. Eventuelt.

210120BKN

man er interesseret i det
tilsvarende og square dance.
Birgitte orienterede om
fondsansøgninger. Arbejder
videre.

Birgitte

11a overføres til næste møde.
11b Majbritt Eriksen og Dion
Lotte
Nielsen (callere i Ålborg) vil
besøge andre foreninger og
introducere square dance. Vil
deltage i stor Kulturweekend i
Gigantium, Aalborg. DAASDC
støtter standlejen med 1600
kr. Det er en pr-udgift.
Mindeord om Carsten
Lotte
Toldbod
Karen
Højskoleugen på Brandbjerg
Højskole er aflyst på grund af
for få tilmeldte.
Næste møde 26. april 2020 kl.
11.20 i Horsens
Hjemmesiden skal
Lotte/Henning
opgraderes. Beslutning: de
nødvendige udgifter skal
bruges.

