Referat af DAASDC bestyrelsesmøde
Lørdag d. 3. oktober 2020 efter repræsentantskabsmødet.
Til stede: Lotte, Svend-Erik, Kristen, Preben, Henning, Karen og Birgitte
(ref.)
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra august 2020

2.

Beslutningspunkt:
Økonomi. Evt. nyt fra
Henning

3. Beslutningspunkt:
Konstituering af
bestyrelse

4. Beslutningspunkt:
COVID-19 hvad gør vi,
hvilken mening har vi?
5.

Beslutningspunkt:
Danish Convention
2021, 2022, 2023,
status, opfølgning på
Hennings mail.

Beslutning/debat
Begge godkendt

Hvem tager sig af opfølgning?

Henning delte opdateret
regnskab ud. Der skal skrives ud
til klubberne, at der ikke kommer
opkrævning af medlemsafsnit i
dette efterår.
Formand: Lotte , Næstformand
Svend-Erik, Kasserer Henning, 1.
suppleant Birgitte, 2. suppleant
Karen. Hjemmesiden skal rettes.

Henning

Vi venter og ser tiden an. Lotte
snakker med Mads om at lave en
inspirationsafdeling på
hjemmesiden
Ulf Schlamowitz fra Sydkystens
Square Dancers var med ved
denne del af mødet. Hvornår skal
Convention 2021 evt. aflyses? Vi
aftalte 1. april.
Underskudsgaranti er
færdigforhandlet. Convention
2021 vil balancere med 290
deltagere. Conventionklubberne
opfordres til at søge tilskud hos
DGI. Desuden til at skrive på
hjemmesiden, at folk kan melde
sig nu, men vente med at betale.

Lotte

Lotte kontakter Nordjysk
Convention og spørger om de er
klar til at skubbe til 2023. Hedens
har søgt 2024.

Lotte

Lotte

6.

Debatpunkt: Ny
koordinator vest.

Vest arbejder videre

Lotte

7.

Debatpunkt:
Fællesmøde i marts
2021

Vi ser an, men tror ikke der bliver
et møde i marts 2021.

Alle

Vi tager det op efter Nytår.
8.

Debatpunkt: Unge i
squaredance: er
kommet med forslag og
logo: ”Bumblebees”.
Jeg har spurgt om logo
og copyright.

Vi venter på skriftlig tilladelse om
logo og copyright.

Svend-Erik følger op

9.

Debatpunkt: Nye
vedtægter

Alle

10. Nyt møde

Vi tager det op ved næste møde
og kikker hver især på
vedtægterne.
Online 10. januar 2021 kl 15

11. Eventuelt

Tak for i dag.
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