REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DAASDC
Afholdt i Seniorhuset, Odense den 15/3 2015
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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
Valg af kasserer for 2 år:
På valg: Ingeborg V. Nielsen, modtager ikke genvalg
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg: Mads Nielsen, modtager ikke genvalg
På valg: Kristen Foged
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Valg af intern revisor for 2 år:
På valg: Janni Thye
Valg af intern revisorsuppleant for 1 år:
Eventuelt.
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1

Valg af dirigent

John Nygaard valgt uden modkandidater

2

Valg af referent og
stemmetællere

Referent:
• Mads Nielsen
Stemmetællere:
• Bernt / Svendborg
• Janni / Østjysk

3

Forbundets beretning
til godkendelse

./. Se vedhæftede
Godkendt enstemmigt

4

Regnskab til
godkendelse

./. Se vedhæftede
Godkendt enstemmigt

5

Indkomne forslag
Birger / Ocean City
Mads Nielsen
Ingeborg V. Nielsen
John / Østjysk
Lotte Vangsgaard

Birger / Ocean
Michael / The Diamond
Lotte Vangsgaard

Se vedhæftede
Kan arbejdet betale sig. Det er voldsom arbejde for at
spare få penge.
Hvis alle klubber ikke melder ind kan systemet ikke
bruges
Hvad med persondataloven
Nok ikke noget problem med telefonnummer
Vi har en fantastisk aftale med Koda/Gramex. Den er det
vigtig, vi ikke skal ind og genforhandle. Den dækker også
stævner, opvisninger, PR danse.
Er alle ikke dækket af DGI-aftalen
Ikke alle er medlem af DGI
Vi ved heller ikke hvad Dgi aftalen dækker ud over den
almindelige undervisning.
Afstemning: For 0
Mod: 9
Ikke for eller imod: 2
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6

Budget og fastsættelse
af kontingent og
medlemsafgift til
godkendelse

./. Se vedhæftede
Michael / The Diamond
Janni / Østjysk
John / Østjysk
Henning / Sydjysk
Lotte Vangsgaard
John / Østjysk
Ingeborg V. Nielsen

Ønsker computerprogrammer til Highlights
Spørg Tuborgfonden om tilskud
Overføres til budgettet næste år
Hvorfor budgetteres med så stort underskud.
Vi er af den mening at der kal stå ca. 100.000 på kontoen.
Vi kan derefter skrue ned for PR og præmier.
Det blev tidligere besluttet, at forbundets kapital skulle
ud og arbejde for at skaffe nye medlemmer.
Kontingent har været uændret mange år
Godkendt enstemmigt

7

Behandling af
ansøgninger om
Convention

Lotte Vangsgaard
Janni / Østjysk
Lotte Vangsgaard
Lotte Vangsgaard

Henning / Sydjysk
Janni / Østjysk
Lotte
Ole / Join Hands

Ingeborg V. Nielsen
Birger / Ocean City

Vi har desværre ikke modtaget ansøgninger. Derfor ser
det ud til at kunne blive sidste Convention i år.
Mener Hvidbogen er for stram. Evt. mulighed for at
ændre til 2-dages festival.
Det kunne have være afgjort ved at have indsendt det
som et indkommen forslag på repræsentantskabsmødet.
Fremadrettet kunne Convention måske laves som
samarbejde mellem flere klubber og forbundet, så
forbundet står med det økonomiske ansvar.
Der er mulighed for at lave en fordeling af økonomien i
forhold til præsterede arbejdstimer.
Har DAASDC ikke mulighed for at lave i 2016?
Prøv alle at gå hjem og undersøge om der er lokaler
Hvis det ender ud med at der kun skal afholdes
Convention hvert andet år, bør det ikke være ulige år,
hvor der også afholdes iPAC.
Det er meget svært at få haller til en pris klubberne kan
betale – specielt på Sjælland.
Hvidbogen er kun vejledende, så alt er til forhandling
Bestyrelsen går hjem og tilskriver klubberne om
ovenstående.

8

Valg af kasserer for 2
år:
(Ingeborg V. Nielsen,
modtager ikke genvalg)

Forslag:
Henning Thomsen, Sydjysk
Valgt uden modkandidater
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10

Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer
for 2 år:
(Mads Nielsen,
modtager ikke genvalg)
(Kristen Foged)

Forslag:
Kirsten Böhm - Sydkysten
Karen Sørensen – Join Hands
Kristen Foged – Svendborg

Valg af 2 suppleanter
for 1 år

Randi Jensen – Funny Squares
Kirsten Böhm - Sydkysten

Valgt:
Karen Sørensen – Join Hands
Kristen Foged – Svendborg

John / dirigent
Michael / Diamond
John / dirigent
Michael / Diamond

1 navn på stemmesedlen for at se hvem der er hhv 1. og
2. suppleant
Man skal skrive 2
Det afgør dirigenten
Ønsker valgt ny dirigent.
Afstemning om dirigenten:
John genvalgt med stemmerne 10 mod 1.
Valgt: 1. suppleant : Randi Jensen
2. suppleant: Kirsten Böhm

11

Valg af intern revisor
for 2 år:

Janni Thye
Genvalgt enstemmigt uden modkandidater

12

Valg af intern revisorsuppleant for 1 år.

Michael Fagerberg
Valgt enstemmigt uden modkandidater

DAASDC - Danish Association of American Square Dance Clubs

13

Eventuelt

Michael Fagerberg / The
Diamond
Ingeborg V. Nielsen
Janni – Østjysk
Kirsten – Sydjysk
Lotte Vangsgaard
Evan Jørgensen

Lotte

Stopper som redaktør om ca. 2 år.
Opfordrede til at komme til DC 2015 i Nivå
Opfordring til at få klubberne til at skrive nederst på
flyeren ”Medlem af DAASDC”
På hjemmesiden bør der stå adressen på klubbens
hjemsted og ikke på formanden.
Bestyrelsen kigger på problemet
May Grandahl fra Sydkysten har tidligere foreslået at
DAASDC’s logo bør være på alle klubbers hjemmesider.
Repræsentantskabet opfordrer igen til dette.
Opfordrer folk til at komme til iPAC, til EAASDC 60 års
dans og Europæisk Convention i England 2016.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede
generalforsamlingen, hvorefter formanden takkede de
fremmødte for at have deltaget i
repræsentantskabsmødet.

_________________________________________
John Nygaard
Dirigent

_________________________________________
Mads Nielsen
Referent
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Bestyrelsens årsberetning ved repræsentantskabsmødet 15. marts 2015
Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har afholdt 4 møder i den forgangne periode. 1 konstituerende og 3
almindelige bestyrelsesmøder. Som altid bliver alle referater offentliggjort på vores hjemmeside. Vi mener,
det er vigtigt at både bestyrelser og dansere kan følge hvad der sker. Vi har en bestyrelse, hvor alle trækker
i samme retning for at opnå resultater. Vi prøver, efter bedste evne, at gribe de bolde vi har kastet op i
luften.
Status: Vi er p.t. 42 klubber. Det er positivt at der er tilkommet en klub, men desværre er medlemstallet
faldet på landsplan. Hvad det skyldes er svært at sige, men jeg tror bl.a. at dansere der tidligere har været
medlem i flere klubber nu nøjes med medlemskab i 1 eller 2 klubber. Dog må vi også konstatere at der er
flere dansere, der har forladt os end der er kommet til.
Dansens dag 29. april: Det var lidt af et puslespil at være med i dansens dag. Mange ting skulle falde på
plads, mange dansere skulle deltage, mange tilladelser skulle indhentes, mange ansøgninger skulle udfyldes
o.s.v. Ville det lykkes at få opbakning fra klubber og dansere? Her bagefter vil jeg sige at det virkeligt var
sliddet værd. Med ca. 100 dansere blev dagen fantastisk for alle. To opvisninger med ”tøj på” og en Flash
Mob. En guidet tur gennem Københavs Rådhus med mindre forplejning, rådhuspandekage og vin. Vi havde
alle øvet på Flash Mob, og hvor gik det godt. Mange havde igen sendt pressemeddelelser ud og mange
steder kom også de i avisen. En god pr for de lokale klubber. Vi havde ansøgt Nordeafondens dansepulje
om tilskud til dagen og blev bevilget 10.000,- kr. Alle deltog for egen regning også callerne. En fantastisk
positiv stemning. Vi vil igen i år forsøge at deltage i Dansen Dag den. 29. april. Efter tilkendegivelse vil vi
satse på Aarhus. Det er nok også rimeligt at der skiftes mellem øst og vest, hvis det er noget vi vil gøre til en
tradition.
Convention: I 2014 var Ikast i centrum. Hedens squaredansere var sammen med DAASDC værter for
Europæisk convention. Det var en stor opgave at gå i gang med, men med Hedens engagement og positive
tilgang til opgaven kan vi kun konstatere at det blev årets stævne. I alt 1011 dansere og callere deltog i
selve Convention og næsten 200 dansere mødte ind dagen før, for at danse optakt til Johnny Preston. Jeg
tror, at alle der deltog fik hvad de kom efter. Der var meget dans i mange dage, næsten uden pause. Vi er
mange der har nogle dejlige minder at tænke tilbage på. En stor tak til Hedens Squaredansere, som satsede.
Det gjorde I godt! Mange havde heldigvis taget ved lære af Maibritt Lund, som lavede indlæg sidste år, og
fik os til at forstå, hvor vigtigt det er at lave pr. At fortælle en historie på den rigtige måde og med den
rigtige indledning. Der blev brugt mange kræfter på det og vi lykkedes at komme ud over rampen både i Tv i
lokalaviser og Jyllandsposten. Det kræver meget benarbejde og mange gentagelser, og her var der mange
klubber som tog tråden op. Det skal vi fortsætte med da en synlighed en enkelt gang ikke er nok. Vi skal alle
udvide ideen til de klubber som endnu ikke har prøvet det. Vis ”flaget” hver gang det er muligt og hver gang
der byder sig en lejlighed. I år ser vi frem til Convention i Nivå med Fredensborg som vært for
arrangementet. Det, ser ud til, at vi igen skal til en fest. Vi må konstatere at lysten til at afholde Danish
Convention ikke er første prioritering for klubberne, og vi mangler værter der vil byde ind, og ad den vej
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kan skabe sig noget pr. i lokalområdet. Spændende om vi i fremtiden kan lave Conventions. De sidste 4 års
conventions har givet klubberne et sammenhold på tværs af holdene samt et pænt økonomisk overskud. Vi
har mange gange hørt, at det var økonomien der var grunden til at man ikke ville byde ind som værter, men
det kan vist ikke passe. Ærgerligt er det, hvis Danish Convention 2015 i Nivå bliver den sidste store fest.
PR materiale: Vi har fået lavet forskellige pressemeddelelser, som klubberne kunne benytte sig af og
tilrette efter eget ønske. Det er bare at downloade fra hjemmesiden. Jeg ved at en del klubber brugte dem,
hvilke måske var grunden til at der blev fortalt om Square Dance i medierne. Vi skal nok sørge for, at have
nok PR materiale, så vi hele tiden kan være synlige, men desværre er det ligesom det bliver glemt. Mon
klubberne husker at bruge materialet. DAASDC har et stort lager, og er klar til at sende rundt. Vi fik efter
opfordring lavet visitkort med QR kode. Det gælder stadig om at være synlig i hele lokalområdet og det er
helt op til klubberne. Vi har materialet til at gøre det. En anden ting, som man måske skal overveje er, at
blive synlige på den almindelige træningsaften. Er vi ikke mange der har fået tildelt et lokale, for derefter at
gå ind lukke døren og lave noget så mystisk som Square Dance? Måske vi skal åbne dørene, eller finde et
lokale med glasvæg, så vi bliver synlige for andre?
Europæiske forbund: I forbindelse med Europæisk Convention i Ikast, havde vi inviteret
bestyrelsesmedlemmer fra de andre europæiske forbund til møde. Det blev et langt møde hvor vi briefede
hinanden om hvordan det går i de forskellige lande. Vi må nok konstatere at de fleste er ramt af tilbagegang
eller stagnation. EAASDC er det store forbund med mange klubber og de har også unge dansere. Vi talte
også om hvordan vi skal fremtidssikre Europæisk Convention. Vi er i gang med at revidere og udarbejde nye
guidelines, som ikke er så restriktive som de gamle. Samtidig har vi skåret i antal af caller og cuer
besætning. Vi har også foreslået at lave om på rejseudgifterne, så det ikke er mulig at ”hæve” betydelige
beløb.
Forslag til skoler: Vi henvendte os til ca 40 callere via mail i den forvisning om at vi kunne tilbyde skolerne
Modern Square Dance. I forbindelse med den nye skolereform var det indlysende at her måtte være et
sted, hvor vi kunne så et frø. Vi fik udarbejdet materiale, bestemte os for hvordan det skulle formuleres.
Ideen var at der hvor vi havde callere som kunne afse nogle timer i en periode, ville vi tilbyde os. Desværre
fik vi kun 6 tilbagemeldinger fra callere hvoraf 3-4 var positive. Vi har dog afprøvet ideen med succes. Vi
håber selvfølgelig at der er flere callere, der vil være med.
Indbydelse til Klubber uden for DAASDC: Vi har sendt og er i gang med at sende invitationer og materiale
ud til klubber og foreninger uden for forbundet, i håb om at de synes det er en god ide at vi står sammen.
Der er flere klubber og hold rundt i landet, som benytter sig af vores arrangementer, webside, facebook
side m.m., uden at være med i DAASDC. Det ville være godt, hvis de kom med. Vi afventer nu respons. Vi
håber at alle kan hjælpe med et hint, hvis de har kendskab til noget square dance, som endnu ikke er en del
DAASDC. Samtidig agter vi også at henvende os til NewStyle Square Dance om muligheden for at lave et
samarbejde. Sammen må vi kunne stå stærkere, og kunne få glæde af hinanden.
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HighLights: som vanligt er det lykkedes at få 3 Highlights på banen, selvom ikke mange har lyst til at skrive
indlæg. Hvor ville det være dejligt at klubberne kunne komme til tasterne og fortælle. Det behøver ikke at
være lange historier, men bare en lille smule. Jeg er sikker på at redaktøren vil være taknemmelig for det.
Det er ikke let at lave et blad uden indhold. Vi er klar over at mange dansere er glade for vores
forbundsblad, så vi ville da gerne have flere indlæg. Var det ikke en ide at klubberne fik holdene på skift til
at lave et lille skriv. Dog vil jeg sige tak til de, som har skrevet. Uden jer, ingen Hightlights.
Facebook: Her er der intet nyt at berette, men kan kun konstatere at siden bliver flittigt læst og benyttet.
Ind imellem er der gode og konstruktive debatter. Siden bruges også til at promovere danse på, hvilket er
en rigtig god ide.
Rundt om bestyrelsen: Til sidst vil DAASDC takke koordinatorerne Tommy P. Larsen og John Nygaard for at
styre dansearrangementerne, HighLights redaktør Michael Fagerberg, webmaster Jan Hansen, manden bag
registrerings programmet Poul Erik Sørensen. Tak til alle, der på den ene eller anden måde er medvirkende
til at bidrage med at løse opgaver. Det er en stor hjælp og glæde for forbundet. Tak til alle som arbejder og
tror på at tingene skal lykkes, og at SquareDanceDanmark har en fremtid.

På bestyrelsens vegne
Lotte Vangsgaard DAASDC
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Forslag til Repræsentantskabsmøde

Der oprettes en Excel database med alle medlemmer i DK, hver klub indsender en liste (eller bedre online
indberetter) med navn og telefonnummer på deres medlemmer, således at når der sorteres i telefonnummer orden
så kan alle dobbelte/tredobbelte medlemmer fanges.
Dermed sparer forbundet Koda afgift, da de ikke skal betale for alle der står mere end 1 gang. Vi får dermed også
overblik over hvor mange dansere, vi rent faktisk er.
Hvis de samtidig registrerer højeste danseniveau på hver danser, så kan vi lave lister over hvor mange dansere vi
har på hvert program.
Jeg mener at opgaven er overkommelig, både for forbund og for klubberne.

Med venlig hilsen
Hans Pitters
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