Referat af DAASDC bestyrelsesmøde
Søndag d. 7. nov. 2021, kl. 18.30 online via jitsimeet.
Til stede: Lotte Krogh Vangsgaard, Svend-Erik Mosegård Hansen (ordstyrer), Jens Ole Jensen, Preben Hansen, Birgitte
Knak-Nielsen (referent).

Dagsorden

Beslutninger

Hvem gør hvad

Dagsorden godkendt. Bestyrelsen
holdt møde sidste gang den 11. maj
2021. Referatet er godkendt pr. mail
af den tidligere bestyrelse.
Lotte er formand. Svend-Erik er
næstformand og kasserer. Birgitte er
sekretær. Kristen er
bestyrelsesmedlem, Preben er
bestyrelsesmedlem. Jens Ole er 1.
suppleant og Karen er 2. suppleant.

Lotte vil fremover undlade at skrive
”godkendelse af referat fra sidste
møde” på dagsorden.

1.

Godkendelse af dagsorden
og referat fra xxxx

2.

Beslutningspunkt:
Konstituering
af
bestyrelsen.
Velkommen til Birgitte og
Jens Ole.

3.

Beslutningspunkt:
Gennemgang
og
evt.
rettelse af bestyrelsens
forretningsorden. (ligger på
web)

Forretningsorden blev gennemgået
og vedtaget uden ændringer.

Lotte retter dato, kontakter Mads og
beder om, at forretningsorden
lægges på hjemmesiden.

4.

Beslutningspunkt:
Økonomi:
Middelfart
Sparekasse, ny kasserer:
Henning og Svend-Erik
overdrager, kontakt til
Middelfart
Sparekasse,
Henning kører økonomi
”færdig Vedr. Convention i
Ishøj.

Meddelelse fra Henning (afgående
kasserer): Middelfart Sparekasse er i
gang med at registrere og oprette
DAASDC som kunde. Vi skal sikre os,
at der også fremover skal 2 til at
godkende ved betaling. Henning
havde tilsendt et perioderegnskab,
som viste, at der ikke var sket
væsentligt nyt siden
repræsentantskabsmødet. Det ser
ud til, at de indbetalte klubafgifter
bliver væsentlig mindre end
budgetteret. Dette på grund af
tilbagegang i antal dansere.
Vi diskuterede, om et fremmøde fra
12 klubber var for lidt. Vi blev enige
om, at fremmødet ville have været
større i forbindelse med et
Convention. Bestyrelsen vil opfordre
klubberne til at sende en
repræsentant for klubben til
kommende
repræsentantskabsmøder. Hvis
ingen i klubbens bestyrelse er i
stand til at møde op, opfordrer vi til,
at man sender et medlem som
delegeret i stedet.

Besked til Henning om at rykke, hvis
ikke vi hører noget inden et par
uger: Svend-Erik

5.

Debatpunkt: Evaluering af
Repræsentantskabsmøde
2021.

Lotte kontakter Mads for at få dette
skrevet på hjemmesiden.

Henning og Svend-Erik

Huske at skrive dette på
indkaldelsen til næste
repræsentantskabsmøde: alle.
Svend-Erik kontakter Kristen om
dette.

6.

7.

8.

9.

Beslutningspunkt: Danish
Convention 2022, 2023,
Ocean og Sydkysten vil
gerne afholde i 2022, se
tidligere mail. DAASDC
støtter op på samme
betingelser som tidligere
vedr. underskudsgaranti.
Nordjysk
Convention
afholder DC maj 2023,
Hedens afholder Europæisk
Convention
juli
2024.
Datoer er fastlagt.

Beslutningspunkt:
Idrætsfolkemøde i Aalborg
afholdes igen i 2022.
Deltager
vi
som
Squaredancedanmark? PR.?

Debatpunkt: Hvilket mål
sætter
Squaredancedanmark sig
indtil
næste
repræsentantskabsmøde
ved DC 2022? Ideer
udtænkes. PR. m.m.

Debatpunkt: Ungdom i
Squaredance? Beslutning
vedrørende Logo og navn.

Gave til kasserer tages op, når
kassererjob er helt afsluttet.
DC22: Henning Thomsen tager sig af
regnskab og kontakten til de 2
klubber, Ocean og Sydkysten.
DC23 holdes i Sæby. Man er i gang
med at booke callere.
EC24 i Ikast. Hedens er gået i gang
med planlægningen. De 2
bestyrelser i henholdsvis Hedens og
DAASDC skal holde et møde. Der
skal skrives ud til de forskellige
lande og spørges om, hvilke callere,
der kommer. Der skal laves T-shirts
til Europæisk Convention i Ikast til at
tage med til Wien i sommeren 2022.
Endelig beslutning ved næste møde.
EC22 i Wien: DAASDC’s bestyrelse
opfordrer til at folk betaler i større
”klumper” for at undgå store
bankudgifter.
Flere dansere, der deltog i Ålborg i
sommer, syntes vi skulle deltage
igen. Idrætsfolkemødet i Ålborg i
2022 kommer til at ligge den 22. til
den 26. juni. DGI afholder
landsstævne i Svendborg i
weekenden efter – også med
squaredance. Vi diskuterede
formålet med at deltage i Ålborg.
Gør vi det for at vise, at der er
squaredance i Danmark eller for at
skaffe nye dansere? Beslutning: vi
venter til at tage beslutning og
venter på udspil fra arrangørerne. Vi
hælder til, at vi skal med til Ålborg.
Her udspandt der sig en lang debat
og der kom mange ideer på bordet.
Men inden disse ideer kunne føres
ud i livet, skulle der nedsættes et
udvalg for at finde nye veje og
afprøve muligheder for at genstarte
squaredansen. Udvalget skal bestå
af Lotte, Jens Ole samt 1-3 callere.
PR-penge, afsat på budgettet for
2022 kan bruges til dette arbejde.
Beslutning: logo og navn
Bumblebees vedtaget. Vi vedtog
også at få fremstillet T-shirts med
logo på ryggen og Squaredance
Danmark foran.

Lotte

Alle

Lotte tager det op ved næste møde.

Lotte og Jens Ole

Lotte bestiller.

10. Debatpunkt:
Web siden.

HighLights,

Der mangler indlæg i Highlights.
DAASDC’s bestyrelse opfordrer til, at
klubberne skriver i bladet. Et indlæg
fra Big River er på vej.
Jens Ole
Der mangler lidt på engelsk om
Squaredansdanmark på
hjemmesiden. Vi kontakter Mads og
Poul Erik for at bede om dette.

Birgitte kontakter Mads.
Preben kontakter Poul Erik.

11. Debatpunkt: NYT fra DIF –
Dans-Danmark. Det nye
Danseforbund under DIF.

12. Næste møde.

13. Eventuelt

Der er dannet et nyt danseforbund
under DIF, indtil videre med
Danmarks Sportsdanserforbund og
Folkedans Danmark. Square Dance
Danmark er kontaktet og Lotte taler
med en repræsentant for det nye
forbund i morgen. Vi afventer, hvad
der bliver sagt. Lotte har lavet en
liste over spørgsmål til DansDanmark.
Sandsynligvis en søndag i januar,
dog ikke 16. januar. Mødet
planlægges fysisk i Horsens.

Tages op ved næste møde.

Svend-Erik melder tilbage.

