Referat fra DAASDC’s representantskabsmøde d 21.03.10
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Forbundets beretning til godkendelse
Regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
Valg af formand:
På valg er Jette Nielsen som ikke modtager genvalg
8. Valg af kasserer:
På valg er Hugo Jørgensen som ikke modtager genvalg
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Claus Hansen som ikke modtager genvalg
Kristen Foged som modtager genvalg
10. Valg af 2 suppleanter:
På valg er Birthe Simonsen som ikke modtager genvalg
Hans Pitters som ikke modtager genvalg
11. Valg af revisor:
På valg er Ruth Nielsen som modtager genvalg
12. Valg af revisorsuppleanter:
På valg er Benja Nielsen som modtager genvalg
13. Eventuelt: Herunder kan intet vedtages

Fremmødte: der var fremmødt 25 stemmeberettigede repræsentanter for klubberne.
Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmødet med ønsket om at det måtte foregå i en
positiv ånd.

Ad. 1

Til dirigent foreslås og vælges John Nygaard
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabet var rettidig indkaldt og dermed lovligt og
beslutningsdygtigt.

Ad. 2

Til referent foreslås og vælges: Helene Hartung
Til stemmetællere foreslås og vælges: Janni fra syd, Kirsten fra nord og Jan fra øst.

Ad. 3

Jette fremlagde bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning var udsendt før
repræsentantskabsmødet.
Som Jette konstaterede var det både hendes og kassererens sidste beretning, da de begge
har valgt at stoppe nu. I årets løb har bestyrelsens møder været afholdt privat og meget på
mail for at spare penge.
Der har været mange opgaver og der bliver ikke færre.
Convention 2009 høres der stadig positive ting om og organisationen af conventet har vagt
beundring især i Tyskland.
Convention 2011 har bestyrelsen bevilget til Sydjysk Kolding, da der først i januar 2010
kom en ansøgning om afholdelse af convention.
EU convention har en enig bestyrelse besluttet, at den opgave magter Danmark ikke på
nuværende tidspunkt.
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Hans fortalte lidt om analyseskemaerne og hvad man kan bruge dem til. Han foreslog, at
det måske ville være nemmere, hvis skemaerne blev online. Så kunne man nøjes med at
opdatere dem en gang årligt.
Hvidbogen er nu opdateret og et godt redskab, når man skal lave et arrangement. Her
opfordrede Jette tidligere og kommende conventionværter til at melde alle tanker og nye
ideer ind, så den hele tiden bliver bedre.
Pr. Har ligget stille, da der har været flere, der har meldt ind med ideer uden der er sket
noget. Hvis der er konkrete ideer, kan bestyrelsen gå ind og hjælpe med økonomi, men der
skal foreligge ide og budget.
Hjemmesiden er blevet opdateret. Jette roste Jan, for det store arbejde han har gjort, så alle
formularer osv. nu er tilgængelige fra hjemmesiden.
Forbundet har lavet en liste over de ting forbundet ejer og hvor de befinder sig.
Claus fortalte om arbejdet med Highlights. I januar sendte de et forslag ud til klubberne.
Desværre fik de kun tilbagemeldinger fra ca. halvdelen af klubberne. Fremover kommer
bladet i farver i et begrænset oplag, beregnet ud fra de klubber der har svaret.
Jette bad om at alle adresseændringer bliver meldt ind til Jan webmaster. Han vil sørge for
at forbundet og Highlights får besked. Jette fortalte om alle de problemer, der har været i
forbindelse med at få en skole til at lave en ny hjemmeside. Desværre var der ikke ret
meget, der fungerede. Der var mange stavefejl og forkerte oplysninger. Derfor gik man
tilbage til den gamle hjemmeside, som nu fungerer upåklageligt. Hvorvidt vi skal have en
ny hjemmeside, må det være op til en gruppe at finde ud af.
Herudover fortalte Jette lidt om, hvad bestyrelsen laver. Jette bad om, at når man kontakter
bestyrelsen og andre, at man så bruger en sober tone. Alle laver et frivilligt arbejde. Jette
opfordrede til, at klubberne samarbejder omkring arrangementer, så man ikke generer
hinanden med dansene.
Jette fortalte om de visioner, der er for fremtiden. Hvad skal DAASDC arbejde videre med.
Hvilke opgaver skal prioriteres højst. Opfordring til at genoplive squaredansens dag den
sidste søndag i august. Ligeledes gradueringen i klubberne, hvilket for mange har været en
meget positiv oplevelse.
Jette sluttede af med at takke bestyrelsen og klubberne for samarbejdet.
Michael spørger om, der ikke er udsendt referater fra bestyrelsesmøderne. Kristen
beklager, at de ikke er kommet ud.
Michael opfordrede alle klubber til at opdatere deres mail adresser. Jan opfordres til at
undersøge, om der kan laves en samlet daasdc- mailadresse.
Forslag om at referaterne udsendes på mail til klubbernes formænd
For beretningen stemmer: 25
Mod beretningen stemmer: 0
Hermed er bestyrelsens beretning godkendt
Ad. 4

Hugo fremlagde regnskabet. Dette er ligeledes udsendt til klubberne inden
repræsentantskabsmødet.
Især er omkostningerne til Highlights reduceret væsentligt. Alt i alt har det været et
økonomisk fornuftigt år. Regnskabet er afstemt med Hugos afslutning.
For regnskabet stemte: 25
Mod regnskabet stemte: 0
Hermed godkendes regnskabet
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Ad. 5

Formanden har et forslag til rettelse af DAASDC’s vedtægter § 6:
Anvendelse af forbundets formue ud over det i budgettet fastsatte beløb og som er vedtaget
på repræsentantskabsmødet kan ikke overstige 25.000 kr.
Jette fortalte lidt om begrundelsen for ændringen.
Den generelle holdning er, at det vil lægge begrænsninger på bestyrelsen.
Mange mener dog, at det er en mulighed og at større beløb skal op på
repræsentantskabsmødet.
Efter nogen diskussion gik forslaget til afstemning. Der kræves skriftlig afstemning
For ændringsforslaget stemte: 11
Mod ændringsforslaget stemte: 11
3 stemte blankt
Hermed forkastes forslaget da der kræves 2/3 stemmer for.

Ad. 6

Hugo fremlagde budgettet.
Bestyrelsen foreslår at kontingent og medlemsafgift forbliver uændret.
Michael foreslår at der afsættes 25.000 kr. til pr. Dette vil Hugo ikke lægge navn til.
Forslaget støttes af flere.
Beløbet til Highlights ønskes sat op til 36.000 kr. så det svarer til de faktiske udgifter.
Beløbet til Pr ønskes sat op til 25.000 kr.
Dirigenten kan ikke sætte beløbet til pr. til afstemning, da det er en væsentlig udefineret
ændring.
Beløbet til Highlights er nu kendte udgifter.
Efter en længere diskussion blev budgettet sendt til afstemning med følgende ændringer.
Beløbet til Highlights hæves til 36.000 kr.
Den kommende bestyrelse henstilles til at komme med et revideret budget.
Herefter sættes budgettet til afstemning.
Der kræves skriftlig afstemning
For budgettet stemte: 13
Mod budgettet stemte: 9
2 stemte blankt og 1 var ugyldig
Hermed vedtages budgettet.

En stemmeberettiget har nu forladt repræsentantskabet og der er 24 stemmeberettigede.
Ad. 7

Da der ingen kandidater er til formandsposten suspenderes repræsentantskabet og der skal
indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Dette skal indkaldes med 4 ugers
varsel til afholdelse senest 6 uger efter ordinært repræsentantskabsmøde.

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden.
Jette takkede dirigent og referent.

______________________________________
Dirigent: John Nygaard

____________________________________
Referent: Helene Hartung
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