
 
 

Referat af DAASDC Repræsentantskabsmøde 2020  

 
Sted: Kunstværkstedet, Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, Odense  
Tid: lørdag d. 03. oktober 2020. 
 
Følgende 8 klubber var repræsenteret: Sydkystens Square Dancers, Hillerød Square Dancers, Vordingborg 
Square Dance Club, Hedens Squaredansere, Join Hands, Sydjysk Square Dance Kolding, Østjysk Square 
Dance Club og Fyn Square Dance Club. 
 

Dagsorden ifølge vedtægter:  

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 formand for 2 år  

På valg: Lotte Vangsgaard, modtager genvalg  

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:  

På valg: Svend-Erik Mosegaard Hansen, modtager genvalg  

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år:  

På valg: Karen Sørensen og Birgitte Knak-Nielsen  

11. Valg af intern revisor for 2 år:  

På valg: Johnny Aagaard, Join Hands  

12. Valg af intern revisorsuppleant for 1 år:  
13. Eventuelt.  

 
Ad 1. Formanden Lotte Vangsgaard bød velkommen og påpegede, at repræsentantskabsmødet 
skulle have været afholdt i forbindelse med Convention i juni måned i år, men blev udskudt på 
grund af Covid19. Hun foreslog Svend-Erik Mosegaard Hansen fra Hedens Squaredansere/DAASDC 
som dirigent. Denne blev valgt med akklamation og startede med at konstatere, at 
repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. 
Ad 2. Birgitte Knak-Nielsen fra Hillerød Square Dancers/DAASDC blev valgt som referent. Som 
stemmetællere blev Ulf Schlamowitz fra Sydkystens Square Dancers og Johnny Aagaard fra Join 
Hands valgt.  
Ad 3. Formanden læste den rundsendte beretning op og tilføjede, at DGI i samarbejde med 
Kulturministeriet er ved at udarbejde retningslinier vedrørende Covid19 for square dance og 
folkedans.  
Kommentarer til beretningen drejede sig mest om Covid19. 
Vivi Østergaard, Østjysk Square Dance Club: Har DAASDC overblik over hvilke klubber der er 
startet efter sommerferien? 
Lotte Vangsgaard: Vi får ikke oplysninger fra alle klubber. The Diamond danser med mundbind. Er 
ved at indkøbe visirer. 
Preben Hansen, Vordingborg Square Dance Club: er ikke startet. 



Birgitte Knak-Nielsen, Hillerød Square Dance Club: er ikke startet. 
Inger Fogh Madsen, Østjysk Square Dance Club: C1 og C2 er startet. Der var ikke tilslutning fra 
andre. Var glad for svaret fra Søren Riis Paludan. 
Karen Sørensen, Join Hands: 10 dansere danser, bruger mundbind. Det er vigtigt, at der foregår 
aktiviteter, så vi kan beholde vores lokaler. 
Lotte Vangsgaard: Husk at gøre noget andet end dans, hvis I ikke kan blive enige om at danse. Man 
kan evt. gå en tur eller lave vinsmagning eller andre sociale aktiviteter for at bevare dansernes 
kontakt til klubben. 
Linna Mosegaard Hansen, Hedens Squaredansere: vi er begyndt at danse. Vi tørrer borde af med 
sprit inden start. Vi danser ikke med mundbind, men spritter hænder af efter hvert tip. Vi lufter ud 
hver time. Vi har fravalgt, at hjælpe med ”engle” på de forskellige hold. En foreningskonsulent fra 
DGI-Midtjylland sagde i sommer, at vi gerne måtte afholde Dans på Heden i oktober, men da 
ændringen af forsamlingsforbuddet ikke steg fra 50 til 100, turde vi ikke lade være at aflyse 
dansen.  
Henning Thomsen, Sydjysk Square Dance Kolding: vi er ikke kommet i gang, måske først i 2021. 
Kan fortælle at Bredballe Square Dancers er kommet i gang, men med halveret antal dansere. 
Svend-Erik Mosegaard Hansen, Hedens Squaredansere kan fortælle, at Stoholm Square Dance 
Club mødes 1 gang om måneden til anden aktivitet.  
Kristen Foged, Fyns Square Dance Club: Er ikke startet, måske efter Nytår. Danserne ønskede ikke 
at danse med sprit og mundbind. 
Steffen Knak-Nielsen, Hillerød Square Dancers opfordrede til, at der blev skrevet på hjemmesiden, 
hvordan de enkelte klubber er startet som inspiration til andre klubber. 
Lotte Vangsgaard: kan oplyse, at Fredensborg Square Dance Club danser med visir. Hun oplyste 
desuden, at man kan købe visirer til ca. 84 kr. pr. stk. ved køb af 5 stk. De er måske lidt dyre, men 
kan sprittes af og genbruges og der kan købes reservedele til dem. De hedder Durable og købes på 
www.redofficescanofficeshop.dk  
Svend-Erik Mosegaard Hansen, Hedens Squaredansere: På B-A2 kan danserne godt være lidt for 
begejstrede og råber og synger, hvilket jo ikke er så godt på grund af Covid19.  
Lotte Vangsgaard: Callers’ Society Denmark er kontaktet og hun har bedt callerne overveje, 
hvordan de kan calle coronavenligt (slide thru i stedet for star thru, weave the ring i stedet for 
right and left grand osv.) Venter på tilbagemelding. 
Trine Andersen, Hedens Squaredansere: Her i Hedens prøver vi at skaffe nye dansere og det 
lykkes. Vi har ca. 1 ny square i år. Er der andre klubber, der prøver og lykkes det? Vi synes det er 
ret vigtigt at arbejde på dette, fordi vi kan imødese, at squaredansen vil miste dansere på grund af 
Covid19. Vi vil kontakte forældreråd på kommunens skoler og tilbyde en dag med square dance 
for forældre og børn i foråret. 
Karen Sørensen, Join Hands: vi havde planer om at skaffe nye dansere. Vi var tilmeldt et 
kommunalt arrangement, hvor fritidsaktiviteter blev fremvist for borgeren, men det blev aflyst på 
grund af Covid19.  
Lotte Vangsgaard: det er meget forskelligt fra kommune til kommune, om lokaler holdes lukket og 
om sådanne arrangementer aflyses. 
Linna Mosegaard Hansen, Hedens Squaredansere oplyste, at Hedens har søgt sommerpuljen i 
DGI/DIF og fået 40.000 kr.  
Efter disse drøftelser blev beretningen godkendt med akklamation.  

http://www.redofficescanofficeshop.dk/


Ad 4. Kassereren Henning Thomsen fremlagde regnskabet med kommentarer. Regnskabet er 
udsendt sammen med mødeindkaldelsen.  
Vivi Østergaard, Østjysk Square Dance Club spurgte, hvor mange bankkonti har DAASDC? 
Henning Thomsen: 2, den ene bruges til Convention. Det der er dyrt ved bankkonti er de negative 
renter.  
Regnskabet godkendtes enstemmigt. 
Ad 5. Ingen indkomne forslag. 
Ad 6. Kassereren gennemgik det reviderede budget 2020 og budgettet for 2021. Han påpegede, at 
medlemsafgiften for efteråret 2020 ikke bliver opkrævet på grund af manglende aktiviteter på 
grund af Covid19. Der vil blive sendt direkte besked til klubberne. 
Budget 2021 er lagt med forventning om fuld aktivitet, dog forventes det at bestyrelsen i DAASDC 
vil holde færre fysiske møder, så derfor nedsættes de forventede udgifter til kørsel for bestyrelsen 
til 4000,- kr. 
Det forventes at klubmedlemsafgiften vil dale. Klubberne opfordres til at arbejde på at få flere 
dansere og/eller bevare antallet af dansere. 
Convention-danseafgiften til DAASDC er slettet af hensyn til de klubber der arrangerer 
Convention. 
Revideret budget 2020, budget 2021, klubkontingent samt klubmedlemsafgift blev vedtaget 
enstemmigt. (Klubkontingent er uforandret 50 kr. pr. klub pr. år og medlemsafgiften ligeledes 
uforandret 25 kr. pr. danser pr. halvår). 
Ad 7. Nordjysk Convention har ansøgt om at afholde Convention i 2022. Hvis Convention 2021 i 
Ishøj ikke kan blive afholdt er Sydkystens Square Dancers og Ocean City Square Dancers villige til 
at afholde det i 2022. Lotte Vangsgaard kontakter Nordjysk Convention ang. evt. at rykke fra 2022 
til 2023. 
Ad 8. Valg af formand: Lotte Vangsgaard blev genvalgt for 2 år med akklamation. 
Ad 9. Valg af 1. bestyrelsesmedlem: Svend-Erik Mosegaard Hansen blev genvalgt for 2 år med 
akklamation. 
Ad 10. Valg af 2 suppleanter: Karen Sørensen og Birgitte Knak-Nielsen blev begge genvalgt for 1 år 
med akklamation. 
Ad 11. Valg af intern revisor: Johnny Aagaard, Join Hands blev genvalgt for 2 år med akklamation. 
Ad 12. Valg af intern revisorsuppleant: Vivi Østergaard, Østjysk Square Dance Club blev valgt for 1 
år med akklamation. 
Ad 13. Eventuelt. 
Lotte Vangsgaard: Bestyrelsen i DAASDC vil gå i gang med at revidere forbundets vedtægter. Vi 
opfordrer klubberne til at komme med input. 
I vest skal der findes en ny koordinator. Lotte Vangsgaard tager initiativ. 
Convention 2021: Ulf Schlamowitz fra Sydkystens Square Dancers delte flyers ud til de 
tilstedeværende klubber. Man kan desuden finde flyeren på www.dc2021.dk og på 
www.squaredancedanmark.dk  
Yderligere information på info@dc2021.dk  
Klubbernes bestyrelser opfordres til at sende linket flyeren til deres dansere. 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
Dato: den 14. oktober 2020 

http://www.dc2021.dk/
http://www.squaredancedanmark.dk/
mailto:info@dc2021.dk



