Referat fra repræsentantskabsmøde
d.18.03.07 i Horsens
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Forbundets beretning til godkendelse
4. Regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse
7. Behandling af ansøgninger om Convention
8. Valg af kasserer
På valg er: Günter Arnold
Modtager ikke genvalg
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Sonja Svensson
Modtager genvalg
Gudmund Hindberg Modtager genvalg
10. Valg af Suppleanter:
På valg er Claus Hansen
Modtager genvalg
Der skal vælges en ny
11. Valg af revisor
På valg er: Eigil Hangaard
Modtager genvalg
12. Valg af revisorsuppleant
På valg er: Benja Nielsen
Modtager genvalg
13. Eventuelt
Herunder kan intet vedtages.
Jette startede med at byde velkommen og bad alle om at slukke deres mobiltelefoner eller sætte dem
på lydløs samt oplyste om, at der er rygeforbud i lokalet..
Herefter blev der holdt 1 minuts stilhed for Erna Nielsen og Kurt Krøyer der døde i det forløbne år.
Følgende 23 stemmeberettigede klubber var mødt op:
Bredballe SDC, Coordinate Denmark, CSD, Fredensborg SDC, Frederikshavn SDC, Fyn SDC,
Hillerød SD, Holbæk SDC, Join Hands, Main City SD, New Friends, Nørresundby SDC, Rold Skov
SD, Square Up’ers, Stoholm SDC, Svendborg SDC, Sydjysk SD Kolding, Sydsjælland SDC, The
Diamond, West Coast SDC, Wild West SD, Yellow Rock SDC, Østjysk SDC.
Ad. 1

Til dirigent foreslås og vælges Johnny Jensen, Join Hands.
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet er rettidigt indkaldt og dermed lovligt
og beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad. 2

Til referent foreslås og vælges Helene Hartung, Sydjysk.
Til stemmetællere foreslås og vælges: Lars Yttung og Kristen Foged.

Ad. 3

Formanden aflagde beretning. Den skriftlige beretning var blevet sendt ud sammen med
indkaldelsen.
Der har i det forløbne år været et stort arbejdspres på bestyrelsen, som også skulle lære
hinanden at kende. Ernas død var et stort tab for bestyrelsen, da hendes viden var enorm.
I årets løb er der blevet indmeldt en ny klub og en klub er kommet tilbage. Medlemstallet
er ligeledes steget.
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Der var planlagt 6 bestyrelsesmøder men de 2 måtte aflyses. Tingene er så blevet klaret pr.
telefon og mail.
På Convention i 2006 var der ikke så mange dansere som ønsket, men det var en rigtig god
dans i god omgivelser. Convention 2007 i Hillerød kører på skinner. Der er 2 ansøgninger
for convention 2008. Disse bliver behandlet senere på repræsentantskabsmødet. Der skal
også tages stilling til dato, da den falder sammen med Europæisk convention i Tyskland.
Der er nu lavet en hvidbog om convention, så klubberne opfordres til at melde sig til at
afholde convention 2009. Der har været nogle spørgsmål om skatteregler. Jette har haft et
indlæg til Highlights.
Bestyrelsen er stadig i gang med at rydde op i gamle papirer. Alt bliver scannet ind, så det
bliver lettere at finde frem til.
Danselandsstævne. Dansere fra Fyn og Jylland får 50 øre pr. kørt kilometer. Jette
opfordrede alle til at støtte op omkring arrangementet. DAASDC besluttede på rep. mødet
i 2005, at vi ville gå ind arbejdet omkring tilrettelæggelse + valg af callers til
Danselandsstævnet 2007 og det forpligtiger os til at deltage. Jette opfordrede klubberne til
at melde sig ind i DGI. DGI kan hjælpe med mange ting og har desuden en rigtig god
forsikring af ledere, instruktører og hjælpere som er lovpligtig for klubber samt
tillægsforsikring vedr. anlæg.
DAASDC vil meget gerne have udformet en ny folder om Squaredance samt nye plakater.
Jette efterlyser også ildsjæle, der kunne tænke sig at arbejde med Pr. Ruth fra CDS fortalte
om de tænketanker der var oppe hos CSD. Vi skal kigge CSD over skulderen for et
samarbejde omkrig nogle af disse tiltag. Eli Hansen/Main City kom med uddybende
kommentarer til det indlæg han havde skrevet til den skriftlige beretning. Det er dyrt at
lave pr gennem medier. Endvidere er gruppen for potentielle medlemmer hvori Claus og
Erik sidder i den situation at de ønsker flere til gruppen og arbejdet skal være i gang inden
1. maj 2007. Bestyrelsen kunne tænke sig at lave en velkomstmappe til nye
bestyrelsesmedlemmer, der kunne fungere som opslagsmappe.
Det internationale samarbejde foregår pr. mails og der udkommer et newsletter 2 gange
årligt. DAASDC skulle indstille 2 callere til Europæisk Convention max 4 pers. Her stilles
bl.a. krav om, at man skal kunne calle minimum A2. DAASDC har den politik, at man
desuden skal være medlem af CSD. DAASDC har derefter valgt Carsten, Søren og Bjørn
til Europæisk Convention 2008 og Tyskland har derefter valgt Carsten og Søren. Jette
pointerede, at hun var inhabil i forhold til udvælgelsen af callers til indstilling.
Kurser for klubbestyrelser er et ønske fra mange klubber. Jørgen Nielsen fortalte herefter
lidt om, hvad et sådan kursus kan indeholde. Kurserne bliver afholdt af DGI og DAASDC
i fællesskab. Kursusprisen bliver holdt på et minimum. De klubber, der er medlem af DGI
kan få tilskud til kurserne. Klubberne bliver inviteret af 2-3 stykker ad gangen i de
forskellige områder. Jørgen sagde, at prisen for et kursus, med ham som underviser, ville
blive kørselsudgifter + fortæring under kurset. Interesserede skal rette henvendelse til
Jette. Erik har fået et overslag for et kursus som DGI laver der hedder ”En stærk frivillig
leder”. Pris: godt 6000 og egenbetaling ca. 2500 kr. afholdt over 4 weekender. Det er ikke
med en sådan pris DAASDC opererer. Vi skal finde en pris, hvor alle kan være med sagde
Jette.
DAASDC har fået lavet streamers, som deles ud gratis. Det er gratis reklame at køre rundt
med dem.
Sonja og Hans Pitters samt arbejdsgruppen har arbejdet med hvidbogen. Hans fortalte
derefter lidt om arbejdet.
Alt, hvad de har kunnet komme i tanke om, er blevet skrevet ned. Hvidbogen er delt op i
punkter og bliver lagt på hjemmesiden.
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Per Hertz har lavet et oplæg til pr. for squaredansen. Jette vil gerne, at der bliver arbejdet
videre med det. Oplægget bliver sendt ud sammen med referatet.
Håndbogen har Erik arbejdet videre med. Hjemmesiden skal der arbejdes videre med og
den skal opdateres og moderniseres. Håndbogen er nu lagt på hjemmesiden.
Highlights har der været talt en del om og Claus kom med et indlæg. Highlights er
DAASDC’ største udgift. Vi har en rigtig god redaktør. Der har været overvejelser om,
hvordan man kan bringe udgifterne ned. Forslag om et spørgeskema til klubberne om,
hvor mange de har brug for på papir og om man er interesseret i at få en mail om, at nu er
der et nyt blad. Dette vil kunne bringe udgifterne ned. Målsætning er at sende et
spørgeskema rundt og få det tilbage igen samt tage den derfra. God ide som Claus går
videre med.
Hjemmesiden fungerer ikke optimalt. Der bør en anden struktur til. Spørgsmål om hvor
ofte den bør opdateres. Det blev på sidste repræsentantskabsmøde vedtaget at links til
private hjemmesider ikke hører til på DAASDC’s hjemmeside. Lars fjerner sin
henvisning.
Forslag om at der laves en 10 års jubilæumsbjælke vedr. deltagelse på Convention.
Visioner for fremtiden. Mere pr om square dansen. Åbenhed og samarbejde. Flere ind i
arbejdsgrupperne. Ide om Pr. cd. nye pjecer og plakater. Klubberne skal geares til nye
dansere. Nytænkning. Hjælp klubberne imellem. Større samarbejde med DGI og CSD.
Opvisninger på squaredancens dag. Klubberne opfordres til at samarbejde evt. med et
grillparty bagefter for at styrke det sociale samvær.
Jette takkede bestyrelsen og alle samarbejdspartnere.
Michael takkede for en fyldestgørende beretning. Hjemmesiden bliver opdateret en gang
ugentlig. Opfordring til klubberne om at få indgivet ændringer til webmaster.
Spørgsmål om Webhotel? Er det noget vi får penge for? Svar: Det er det firma, hvor vi har
vores hjemmeside og vi får ikke noget for det. Jørgen foreslog at arrangementslisten kom i
færre farver. Claus svarer, at man kan bede sin printer skrive ud i gråtoner. Lars svarer, at
farverne er for at gøre det nemmere at se på hjemmesiden. Forslag om en søgefunktion på
hjemmesiden. Forslag om at ex linedance arrangementer kommer med som et links.
Bestyrelsen går ind og kigger på de forskellige links hjemmesiden.
Ide om at håndplukke folk til forskellige opgaver i stedet for at spørge generelt.
Ide om at bruge bibliotekerne. Kan man lave en dvd eller lignende til bibliotekerne.
Spørgsmål fra Fredensborg om hvad de officielle danseprogrammer er.
Det vedtages at følgende fremover er gældende: Basic, Mainstream. Plus, A1, A2, C1 osv.
Beretningen blev herefter godkendt med 23 stemmer for.
Ad. 4

Kassereren aflagde regnskab. Regnskabet var blevet sendt ud til klubberne sammen med
indkaldelsen.
Günter gjorde opmærksom på at indtægterne stemmer overens med budgettet. DAASDC
har ikke brugt så mange penge, som der var budgetteret, hvilket er positivt. De penge, der
er kommet ind fra convention, er lagt til side til en conventionfond. Investeringskontoen er
nedlagt da den gav for lidt i rente. Den er nu slået sammen med den almindelige konto.
Der var en bemærkning om, at det er flot, at vi nu har fået 2,5 % i rente, men det burde
være muligt at få mere.
Der var ikke yderligere bemærkninger.
Regnskabet blev herefter godkendt med 23 stemmer for.

Ad. 5

Bestyrelsen har sovet i forbindelse med oprettelse af fonden, da en fond kræver en
bestyrelse. Der skal findes en anden formulering. Der skal dog laves en hensættelse også
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til DAASDC’ 25 års jubilæum. Forslag om at hensættelsen hæves, så der ikke er noget
loft, men at man kun kan låne op til 25.000 kr. uanset klubbens egenkapital til opstart af
convention. Det er dog ikke meningen, at DAASDC skal puge penge sammen. Bestyrelsen
arbejder videre med forslaget og i år overføres 20.000 kr. til kontoen.
Dette vedtages
Forslag om vedtægtsændring. § 8. Sidste linie ændres til: Ved opløsning af forbundet, skal
overskuddet gå til velgørende formål.
For forslaget: 23
Imod forslaget: 0
Forslaget vedtages.
Ad. 6

Kassereren fremlagde budgettet, der er udarbejdet efter de kendte forudsætninger.
Budgettet var udsendt sammen med indkaldelsen.
Medlemsafgiften foreslås til 15 kr., da der sidste år har været en del forvirring med det
ulige tal. Klubkontingentet foreslås uændret.
Der var ingen bemærkninger
For budget 23
Imod budget 0
Budgettet vedtages.

Ad. 7

Der var kommet ansøgning fra Frederikshavn og Stoholm om afholdelse af convention
2008.
Stoholm fortalte lidt om deres muligheder og forventninger. De har stor opbakning fra
deres medlemmer.
Frederikshavn havde ingen kommentarer.
Der ønskes skriftlig afstemning og stemmeseddel nr. 1 bruges.
Frederikshavn: 3
Stoholm: 20
Stoholm tildeles herefter convention 2008.
Bestyrelsen foreslår datoerne: 20.-21.-22. juni, som er 14 dage efter europæisk convention.
Dette vedtages.

Ad. 8

Til posten som kasserer foreslås Hugo Jørgensen
Der var ikke andre kandidater og Hugo vælges enstemmigt.

Ad. 9

Som bestyrelsesmedlemmer genopstiller Sonja Svensson og Gudmund Hindberg.
Desuden opstiller Jørgen Nielsen, John Thomsen og Helene Hartung.
Skriftlig afstemning på stemmeseddel nr. 2. Der må skrives max 2 navne på.
Sonja 21
Gudmund 2
Jørgen 13
John 4
Helene 4
Dette betyder at Sonja og Jørgen vælges

Ad. 10 Som Suppleanter genopstiller Claus og desuden foreslås
John og Helene samt Hanne Predstrup, Svendborg SDC
Skriftlig afstemning på stemmeseddel nr. 3. Der må max skrives 2 navne på.
Claus 21
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John 5
Hanne 3
Helene 16
Dette betyder at Claus og Helene vælges
Ad. 11 Til revisor genopstiller Eigil Hangaard.
Der er ikke andre kandidater så Eigil genvælges.

Ad. 12 Til revisorsuppleant genopstiller Benja Nielsen
Der er ikke andre kandidater så Benja genvælges.
Ad. 13 Jørgen takker for valget.
Ruth har en bøn til alle klubber om at få tjekket og opdateret deres mail-adresser.
Lars opfordrer alle klubber at skrive daasdc i mails med små bogstaver. Så er man sikker
på, at de kommer det rette sted hen. Lars vil også gerne have hjælp og ideer til
hjemmesiden.
Hugo foreslår bestyrelsen at arbejde med at få klubberne til at melde sig til convention
flere år frem. Erik siger, at der i vedtægterne er åbnet op for det. Jette siger, at der allerede
er 2 ansøgninger til 2009.
Hans vil gerne slå et slag for danselandsstævnet. Der er i år lagt rigtig mange kræfter i
arrangementet for squaredansen.
Carsten foreslår, at folk melder sig på listen til at modtage highlights elektronisk. Han vil
gerne hjælpe Lars.
Jette takkede for et godt repræsentantskabsmøde med mange gode ideer.
Jette takkede Johnny for at styre repræsentantskabsmødet godt igennem
Jette takkede Helene for at skrive referatet.
Jette takkede Günter for indsatsen som kasserer.
Günter takkede for tiden i bestyrelsen
Jette takkede Gudmund for indsatsen i bestyrelsen
Jette takkede Hans for hans festlige indslag på repræsentantskabsmøderne og takkede for
hans indsats med hvidbogen.
Jette takkede Jørgen for hans indsats med bestyrelseskurser.
Jette takkede køkkenpigerne for en stor indsats.
Jette takkede også arbejdsgrupperne for deres indsats.
Jette takkede bestyrelsen for deres indsats i det forløbne år.
Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden.

___________________________________
Dirigent: Johnny Jensen

___________________________________
Referent: Helene Hartung
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