Referat fra DAASDC’s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Forbundets beretning til godkendelse
Regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse
Behandling af ansøgninger om Convention
Spilleregler for fremtidige Conventions: orientering fra arbejdsgruppe
Valg af formand for 2 år:
På valg: Lotte Vangsgaard, modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg: Svend-Erik Mosegaard Hansen, modtager genvalg
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Valg af intern revisor for 2 år:
På valg: Ruth Nielsen
Valg af intern revisorsuppleant for 1 år
Eventuelt

Fremmødte: 18 stemmeberettigede repræsentanter for klubberne, i alt var der 45 deltagere.
Lotte Vangsgaard, formand bød velkommen til det årlige repræsentantskabsmøde.

Ad. 1
Til dirigent foreslås og vælges: John Nygaard, Østjysk Square Dance Club.
John takker for valget.
Ad. 2
Til referent foreslås og vælges: Hanne Frost, Østjysk Square Dance Club.
Valg af stemmetællere: Linna Mosegaard Hansen fra Hedens Squaredansere og Bente Knudsen, Fynske
Round & Square Dancers.

Ad. 3
Lotte Vangsgaard, formand - Fremlægger bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning er
udsendt til klubberne før repræsentantskabsmødet. Beretningen læses op af Lotte. Beretningen vedhæftes
dette referat.
Kommentarer fra forsamlingen: Dirigenten beder om navn og klub for talere.
Spørgsmål og kommentarer: Steffen Knak Nielsen, Hillerød Square Dancers. Det er mange og gode
initiativer, der er sat i gang. Steffen ønsker at vide, hvordan udviklingen har været i antal af dansere
gennem de sidste 3 år. Steffen ønsker også at vide om danserne er rykket op i niveau i løbet af de sidste 3
år, samt hvordan disse dansere er fordelt på programmer?
Ingeborg Vind Nielsen, kasserer svarer: Jeg kan svare på antal medlemmer, dette tal er faldende. Da flere
dansere kan være medlemmer af flere klubber, har vi ikke et tal for antal aktive dansere. Vi har ikke

nogen information omkring hvilket niveauer danserne er på, og hvormange, der er medlem af flere
klubber.
Beretningen sendes til afstemning. For 18, imod 0 og hverken for eller imod 0. Beretningen er vedtaget.

Ad. 4
Ingeborg, kasserer, fremlægger regnskabet. Dette er ligeledes udsendt til klubberne inden
repræsentantskabsmødet. Regnskabet er for 43 klubber, desværre er der flere klubber, der er lukket.
Klubmedlemsafgift er faldet fra 1950 til 1810 medlemmer. Desværre havde Ingeborg gerne været foruden
et rykkergebyr for 350 kr. I foråret 2014 indbetalinger er der kun 2 klubber, der har betalt rykkergebyrer.
552 dansere til Convention i 2013 samt salg af mange badges gav indtægter til forbundet.
Kommentarer til posten PR udgifterne, der dækker: postkort, trykt PR foldere, bil magneter, Brønderslev
marked, Maibritt Lund, plakater og biografreklamer. Udgifter til USA rejse (gevinst) en klub vandt en
dans med Nils Trottman, (dansen er ikke afholdt) gevinst af adgangsbillet til iPAC dansen med hotel.
Udgivelse af Highlights koster, som Lotte omtalte i beretningen.
Spørgsmål til indtægter: ingen
Spørgsmål til udgifter: ingen
Spørgsmål til PR: ingen
Spørgsmål til status: ingen
Afstemning: regnskabet blev vedtaget med 17 for og 1 imod.

Ad. 5

Indkomne forslag

Formanden har ikke modtaget forslag, der skal behandles på repræsentantskabsmødet.
Ad. 6

Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse

Ingeborg gennemgår budget 2014, dette er også udsendt i forvejen til klubberne.
Bestyrelsen foreslå uændret klubkontingent (50 kr. pr. klub) og medlemsafgift (15 kr. pr. medlem pr.
halvår).
Birger Christensen, Ocean City Square Dancers: Der en forskel mellem udsendte Budget 2014 og Resultat
og Status for året 2013/Regnskab 2013. Ingeborg undskyldte fejlen og sagde, at det er regnskabet 2013, der
er det korrekte.
DAASDC og Hedens squaredancere har budgetteret med 800 dansere til Europæisk convention samt salg
af mange badges.
Nyt punkt på budgettet, Convention udvalg, der er afsat penge til kørsel til medlemmer af det nye udvalg,
lokaleleje og forplejning.
Penge afsat til jubilæums event i.f.m. Dansens Dag, Lotte har i mellemtiden søgt og fået tilsagn på 10.000
kr. fra Nordea fondens dansepulje, men dette tilskud kan ikke anvendes til alt. Der skal fremsendes bilag.
Kommentarer: Michael Fagerberg, The Diamond: Hvad med budget diæter bestyrelse?
Ingeborg: Alt vedr. bestyrelse er lagt sammen i punktet Bestyrelsesarbejdet.
Bente Knudsen, Fynske Round & Square Dancers: Har I overvejet ikke at trykke Highlights kun at udgive
det på nettet?
Lotte: Bestyrelsen har flere gange diskuteret papirudgaven af Highlights. Bestyrelsen er kommet frem til,
at vi skal have en papirudgave. Vi kan godt igen undersøge, om vi kan trykke billigere.
Mona Fagerberg, The Diamond: Det er mere synligt og meget bedre med et blad end hvis det kun udgives
på nettet.
Ingeborg: Tommy P Larsen, koordinator i region Øst står for tryk og forsendelse. Han holder
omkostningerne til forsendelse nede, idet han tager bladene med ud til klubberne i hans nærområde.

Birger Christensen, Ocean City Square Dancers: Jeg kender dansere, der ikke har adgang til internettet.
Michael Fagerberg, The Diamond: Vi har mulighed for at lægge det trykte medlemsblad til offentlig
læsning på bibliotekerne, da det er forsynet med ISBN nummer. Er der klubber, der gør det?
Arkiverings eksemplarer sendes direkte fra trykkeriet.
Afstemning: Enstemmigt vedtaget. For 18, imod 0 og hverken for eller imod 0
Budgettet med det korrekte data for regnskab 2013 udsendes sammen med dette referat.

Ad. 7

Behandling af ansøgninger om Convention

Lotte: Bestyrelsen har behandlet og tildelt Fredensborg Square Dance Club Det danske Convention i 2015.
Der er ikke kommet ansøgninger til Convention i 2016.
Spilleregler for fremtidige Conventions: orientering fra arbejdsgruppe
Convention udvalget: Henning Thomsen, May Grandahl, Bjørn Andersson, Birger Christensen, Tommy P.
Larsen, Helle Gravholdt Pedersen og Lotte Vangsgaard.
Hvidbogen er omskrevet af Henning Thomsen, Evalueringsskema er ændret af Birger Christensen og May
Grandahl samt Bjørn Andersson, der har udarbejdet ny ansøgning og samarbejdsaftale.
Der er forenklede og nye regler, der er nemmere at gå til – der er løst op på tingene.
Økonomi omkring afholdelse af et Convention: der kan søges en startkapital på 25.000 kr. som lån og en
underskudsgaranti på 25.000 kr., der forudsætter at DAASDC kontrollerer, at budgettet holdes.
DAASDC har tidligere fået en indtægt på 12 kr. pr danser, resten går til klubben, og sponsorindtægter,
reklameindtægter, lotterioverskud m.m. går også til klubberne.
Birger Christensen, Ocean City Square Dancers: Convention 2016, det er meget fleksibilitet, og der er
meget til forhandling.
Henning Thomsen, Sydjysk Square Dance Kolding: Det er i fremtiden nemmere at snakke med DAASDC.
Mona Fagerberg, The Diamond: Må man holde danse op til og efter i.f.m. Convention?
Lotte: Der er ikke løsnet op for danse i 2 uger før og efter Convention.
Henning Thomsen, Sydjysk Square Dance Kolding: I hvidbogen normalt i juni og efter aftale med
DAASDC kan Convention evt. afholdes i beg. af juli.
Mona Fagerberg, The Diamond: Kolliderer det ikke med Penguins dans i Tranum?
Lotte: Grunden til at det er kollapset i år er, at Penguins Dans i Tranum ikke var meldt ind til danselisten,
og den var ikke meldt ind til koordinator, da Hedens bød ind på og på repræsentantskabsmødet 2012 blev
tildelt at afholde Europæisk Convention 2014.
Linna Mosegaard Hansen, Hedens blev gjort opmærksom på konflikten i datoerne. Hedens kunne flytte til
weekenden efter, men dette ville give et større sammenfald med Penguins dans. Penguins kunne ikke
rykke deres dans 1 dag, så derfor er der et overlap på 1 dag, desværre.
Mona Fagerberg, The Diamond: Fremtidige Convention datoer må ikke være i konflikt med en
traditionsdans. (periode både før og efter Convention)!

Ad. 8

Valg af formand for 2 år:

På valg: Lotte Vangsgaard - modtager genvalg
John spørger, om der er andre. Lotte vælges med applaus.

Ad. 9

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg: Svend-Erik Mosegaard Hansen - modtager genvalg
John spørger, om der er andre kandidater. Svend-Erik er valgt.

Ad.10

Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Lene Buchwall tager imod genvalg
Laila Hattmann tager ikke imod genvalg
Karen Sørensen, Join Hands, Horsens blev foreslået.
Lene og Karen blev valgt. Lene som 1. suppleant og Karen som 2. suppleant

Ad. 11

Intern revisor for 2 år: Ruth Nielsen, der modtager genvalg
Ruth blev valgt.

Ad. 12

Intern revisorsuppleant for 1 år: Henning Thomsen blev valgt.

Ad 13.

evt.

Lene i bestyrelsen, Bennie Bojer (salg af tøj) har spurgt, om hun ikke kan få årsbjælke.
Lotte svarer, at det er dansere, så hvis Bennie har betalt danseafgift og kan fremvise 10 årsbjælker kan
hun få årsnål som alle andre.
Michael Fagerberg, redaktør af Highlights: Det ville være dejligt at modtage mere stof til Highlights. Det
behøver ikke at være formanden der skriver, men det kunne være danserne.
Lotte: Klubberne Ocean City Square Dancers og Sydkystens Square Dancers har lavet en konkurrence om at
skrive i aviserne, man kan godt nå det endnu. Inden 1. april.
Lotte: Forbundets webside skal også være nemmere at komme til for nye dansere. Nye dansere kan afgive
deres adresse og så få kontakt, når der startes nye hold i deres område.
På klubbernes websider: Nye dansere må max have 2 klik til , ”her melder I Jer til”.
Lotte: Opfordrer til at man bruger forbundets materiale både inde og ude. Kristen Foged vil gerne sende
bannere.
Desuden opfordrer Lotte til, at danske dansere tilmelder sig nu til Europæisk Convention, så arrangørerne
ikke får travlt den sidste måned.
Lotte: Vi har fået puljen på 10.000 kr. fra Nordea = vi lejer en bil = scene til callere og vores tøj og tasker
kan opbevares der. Alt er ved at falde på plads til dansens dag i København.

Karen Sørensen, Join Hands: Hvad er flash mob?
Lotte: 1 starter med at synge, nr. 2 synger, derefter er der 2, 4, 8 dansere i alm. tøj, der begynder at danse,
når flash mob er færdig, går alle hvert til sit. Søren Lindergaard og Bjørn Andersson udarbejder ”how to
do”.
Michael Fagerberg, The Diamond: Foreslår at man kan gå på Youtube og skriv flash mob.
Birger Christensen, Ocean City Square Dancers: Der er et godt tip med flash mob fra Canada med square
dance.
Lotte: Den nye klub i Hjørring har ansøgt om at blive medlem af DAASDC. Der er 12 nye basic dansere.
Leif Møller, Hjørring Square-Dance: Kan den nye klub bruge dette navn: KLM, som er en gammelt klubs
navn, der er nedlagt og lagt sammen med Hjørring Square-Dance.
Mads Nielsen: Står der noget i Hjørring vedtægter om KLM?
DAASDC’s bestyrelse har godkendt vedtægterne til den nye klub, så det gør der ikke.
Lotte: Da jeg startede som formand havde vi 380.000 kr. ”på bogen”, det er vigtigt for mig at bruge
formuen til PR. Lotte har lovet at stoppe med nye ideer, når der er ca. 100.000 kr. i kassen.

Linna Mosegaard Hansen, Hedens squaredansere: Opfordrer til at deltagerne går hjem i klubberne og får
dansere med til Convention.
Kirsten Clausen, Silkeborg Modern Square Dance: Vi laver et arrangement fredag d. 30.5.14 dagen efter
Kristi Himmelfart, hvor forretninger har åbent. Sidste år var der et samarbejde med ØSDC dansere fra
Gjern. Kirsten opfordrer til at så mange square dansere kommer til Silkeborg.
Har I mulighed for at komme forbi Silkeborg, så send en mail til silkeborg@squaredancedanmark.dk.
Steffen Knak Nielsen, Hillerød Square Dancers: Godt initiativ i Silkeborg. Vi får i klubben mails om dans
f.eks. nord for Limfjorden. Er dette et udtryk for at der kommer færre og færre til arrangementerne?
Hanne Storgaard, Silkeborg: Når man sender rundt, så får disse dansere en mulighed for at deltage, hvis
de er i nærheden. Dette er et tilbud.
Mona Fagerberg, The Diamond: Det er godt at få disse tilbud – der er lige en mulighed at møde en ny
caller.
Ingeborg: Tidligere lavede vi kuverter og udsendte disse. Sekretæren i Fredensborg udsender tilsendte
flyere til alle medlemmer, en fin service.
Steffen Knak Nielsen, Hillerød Square Dancers: Vær sikker på at alle ikke kan se postadresser.
Bente Kjær Truelsen, Fredensborg Square Dance Club: Vi sender ud som en service, men danserne kan
nemt drukne i mails. Budskabet skal være relevant.
Mona Fagerberg, The Diamond: Vores formand udsender til alle medlemmer.
Bente Kjær Truelsen, Fredensborg Square Dance Club: Mit mailprogram kan kun udsende til 50
medlemmer pr. gang.
Linna Mosegaard Hansen, Hedens squaredansere: Dette er behandlet i bestyrelsen. Medlemmerne vil
gerne have disse mails, så det får de.

Lotte: Medlemmerne har jo lov til at have en e-mail adresse til square dans og en anden adresse til anden
e-mail.
Steffen Knak Nielsen, Hillerød Square Dancers: Han synes, det er et problem, han oplever det som spam.
Hanne Frost, Østjysk Square Dance Club: Jeg har personligt megen fornøjelse af disse udsendelser.
Inger Fogh Madsen, Østjysk Square Dance Club: Styrer medlemslister for hvert hold, således at begyndere
ikke får besked om C-danse. Medlemmer takker og skriver tilbage. Det fungerer perfekt.
Michael Fagerberg, The Diamond: Jeg udsender til alle medlemmer og kan ikke se at det er et problem.
Lotte: Tak til Laila Hattmann for tiden i bestyrelsen.
Tak til John Nygaard, som ordstyrer.
Tak til Hanne Frost, som referent.

John Nygaard takker af.

Mødet sluttede kl. 14.00.
Referent
Hanne Frost

Dirigent
John Nygaard

