Referat af DAASDC bestyrelsesmøde. Søndag den 26. april 2020. Sted: hjemme hver for sig.
Til stede: Preben, Lotte, Henning, Karen, Svend-Erik og Birgitte (referent). Kristen kunne ikke logges på.
Dagsorden udsendt af Lotte
1. Godkendelse af
dagsorden og referat fra
januar 2020
2. Beslutningspunkt:
Convention 2020:
aflysning. Økonomi i
forbindelse med
aflysningen. Henning.

3. Beslutningspunkt:
Repræsentantskabsmøde
2020 og Convention
2021: Jeg foreslår, at vi
afholder
repræsentantskabsmøde
og overlevering til
Convention 2021 evt.
sammen med dans i Ikast
i oktober.

4. Debatpunkt: Europæisk
Convention i Sigtuna
aflyst, lidt kontakt til

Beslutning/debat
Begge godkendt. Bestyrelsen
blev orienteret om Convention
2021.
Underskud fra det aflyste
Convention er kun blevet ca.
1.700 kr. Efter diverse
tilbagebetalinger til
forhåndstilmeldte, skyldes
resultatet primært hhv.
annonceindtægter og udgifter til
flyers
Indføring af Mobilepay droppes i
denne omgang, men kan tages
op, hvis/når vi får brug for det. Vi
kan evt. bruge en privat konto i
en begrænset periode.
Hedens Squaredancers er blevet
spurgt og de har sagt ja til, at
repræsentantskabsmødet kan
holdes i Ikast lørdag den 3.
oktober 2020 kl. 10 til 12- i
forbindelse med Dans på Heden.
Vi ved jo ikke, om vi overhovedet
kan mødes til danse i resten af
2020, men Lotte vil lave et
udkast til indkaldelse, som kan
ligge parat til at blive sendt ud i
god tid før den 3. oktober.
Convention-sted 2021 vil så blive
meddelt ved dansen i Ikast.
Henning undersøger bl.a.
”Zoom” som en mulighed for at
holde et virtuelt
repræsentantskabsmøde.
I den situation, hvor vi ikke vil
kunne holde et
repræsentantskabsmøde, må
alle valgperioder rykkes 1 år.
Kassereren udsender regnskab
for 2019 og budget for 2020 til
klubberne til orientering, hvis
ikke der bliver et møde.
Lotte har kontakt med Eaasdc,
fordi man vil sikre sig, at alle
interesserede i Danmark er

Hvem tager sig af opfølgning?

Lotte

Henning

Henning

Eaasdc, kun info medlem
Daasdc og de andre
forbund.

oplyst om, at Europæisk
Convention er aflyst. Der bliver
ikke noget andet i 2021. Det
næste Europæisk Convention
bliver sandsynligvis i Wien i
2022.
5. Beslutningspunkt:
Alle er meget velkomne til at
Birgitte: Hvordan
skrive på vores Facebook
administreres Facebook? gruppe. Vi opfordrer til, at der er
Annoncering på vores
en god tone og at der skrives
Facebook gruppe/side
positivt og relevant.
Man må gerne annoncere nye
tiltag fra sin klub, men må være
opmærksom på, at disse tiltag
skal være for alle.
6. Debatpunkt:
Alt rykkes 1 år. Vigtigt at holde
Repræsentantskabsmøde: fast i, at ikke hele bestyrelsen
hvem i bestyrelsen ønsker skal skiftes ud på en gang.
at blive?
Alle tilstedeværende er indstillet
på at fortsætte til der har været
repræsentantskabsmøde.
7. Debatpunkt, som
Vi enedes om, at det skal
afventer til efter Corona:
gennemføres, men måske ikke
Fællesmøde i Odense
før den 3. eller 4. lørdag eller
aflyst eller udsat til ??
søndag i marts. Dato reserveres
på danseliste, Facebook og hos
koordinatorer, traditionsdanse
checkes.
Henning anbefaler bogen Musik
på hjernen af Peter Vuust.
8. Debatpunkt, som
Nye ideer: Lotte foreslår virtuel
afventer til efter Corona:
square dance lavet af callere ved
PR-opgaver: Ny folder,
CSD.
fotos, tekst m.m.
Der ligger lige nu en film på
Udsat til?
vores Facebookgruppe med
virtuel square dance for 1 par.
Den kunne måske lægges på
Facebooksiden som en teaser.
Ang. folder: hele bestyrelsen
lægger hovederne i blød og
melder tilbage.
9. Debatpunkt: Afventer til
Vi tager det op, når vi kan holde
efter Corona: Unge i
et fysisk møde.
Square Dance.
10. Nyt møde
Søndag den 23. august 2020
enten i Horsens kl. 11 eller
virtuelt kl. 18.30.

Lotte

Lotte

Alle

Henning og Kristen

11. Eventuelt

Henning prøver at hjælpe Kristen
med at blive logget på evt. via en
i-Pad
Tak for et godt møde.

