
Referat fra DAASDC’s repræsentantskabsmøde 
d.19.03.06 

 
Sted: Skolen på Herreåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg 
Tid: Søndag den 19. marts 2006. 
Kl: 12.00 
 
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 formand 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af suppleanter 
11. Valg af revisor 
12. Valg af intern revisorsuppleant 
13. Eventuelt 

 
Benja fra Kalundborg SD bød velkommen til repræsentantskabsmødet og fortalte lidt praktisk om 
dagens forløb. 

 
Herefter bød Jette formanden for DAASDC velkommen. 
Formanden fortalte kort om Arne Pedersens sygdom og død d. 12.03.06. Arne var i en del år caller i 
Sydjysk Square Dance Club Kolding og startede klubben i Juelsminde. Herefter blev Arne mindet 
med et minuts stilhed. 
Erna var desværre ikke i stand til at deltage i repræsentantskabsmødet. Jette fortalte lidt om Erna og 
hendes store arbejde gennem godt 10 år i DAASDC. Jørgen fik en gave, en broche, med fra 
repræsentantskabet. 
 
Der var mødt 21 stemmeberettigede op til repræsentantskabsmødet.  
Følgende klubber var repræsenterede: Belles & Beaus Square Dance Club, Bredballe 
Squaredancers, CSD, Coordinate Denmark, Fredensborg Square Dance Club, Frederikshavn Square 
Dance Club, Fyn Square Dance Club, Hillerød Square Dance Club, Holbæk Square Dance Club, 
Join Hands, Kalundborg Square Dance Club, Main City Square Dancers, New Friends 
Squaredancers, North West Squaredancers, Old Town Square Dancers, Svendborg Square Dance 
Club, Sydjysk Dance Club Kolding, Sydkystens Square Dancers, Sydsjællands Square Dance Club, 
Trade By Square Dancers, West Coast Square Dance Club. 
 
Ad. 1 Til dirigent foreslås og vælges Stig Peilicke fra Old Town 

Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt og dermed lovligt 
og beslutningsdygtigt. Han gennemgik derefter kort dagsordenen. 

 
Ad. 2 Til referent foreslås og vælges Helene Hartung fra Sydjysk SD. Til stemmetællere foreslås 

og vælges Hugo fra Sydjysk og Bjarne fra Holbæk. 
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Ad. 3 Forbundets beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. 
Formanden uddybede beretningen med bestyrelsens mundtlige beretning. Bestyrelsen har 
arbejdet på højtryk i det forløbne år. Forberedelserne til  Convention 2006 er i fuld gang.  
Da der har været meget arbejde, har bestyrelsen delt opgaverne mellem sig. Den største 
opgave har været at få ryddet op i 16 års papirer, hvilket til tider har givet Erik grå hår i 
hovedet, da meget ikke er så nemt at få lokaliseret. Informationsmaterialet, vedr. tiltag for 
nye klubber som medlemmer, har Claus påtaget sig at arbejde videre med. Samarbejdet 
mellem klubberne og DAASDC er kommet godt i gang. Der er kommet en ide til en 
streamer fra Lars og Svend Aage – Sydsjælland Square Dance klub, denne ide tog 
bestyrelsen til sig og produktionen af streamers er sat i gang. Jette opfordrede alle til at købe 
en. Jette rettede en tak til alle klubber og CSD for samarbejdet i det forløbne år. Jette fortalte 
at DAASDC får ros fra udlandet for sit arbejde. Alle henvendelser besvares hurtigt, og de 
opgaver der stilles løses hurtigt. Arbejdet på en hvidbog til kommende Conventionværter er 
gået i stå og Jette opfordrede forsamlingen til at melde sig til arbejdsgruppen hvori Hans 
Pitters sidder, så arbejdet kan komme i gang igen. Highlights kører nu godt med indlæg. 
Bestyrelsen fremlagde en beslutning vedr. sideantal på Highlights. Det er besluttet, at 
Highlights må være på 32 sider. Det er meget dyrt at udvide sideantallet, da der så kommer 
større tryknings/portoudgifter. Dette har med økonomien at gøre og det har på flere 
repræsentantskabsmøder netop været et meget diskuteret emne. Hjemmesiden må ikke 
indeholde links fra private. Der må ikke være henvisninger til arrangementer fra hverken 
private eller klubber, som ikke er medlem af DAASDC. Gældende regler for annoncer i 
Highlights er de samme som for hjemmesiden. Der skal betales annoncekroner for ikke 
medlemmer. Dette blev bakket op af deltagerne på mødet. Jette efterlyser forslag til, 
hvordan vi kan komme uden om det. 
Visioner: Mere tid, mere information om Squaredance. Mere synlighed og PR. Gerne en 
video, men det skal være en kvalitetsvideo. Dette forslag kom fra Djursland Square Dance 
klub. Bedre info materiale til kommende medlemmer, velkomstpakke, hvervebrev. Bedre 
materiale til hjælp til klubberne. Bestyrelsen skal også se nærmere på linedancerne og få et 
godt samarbejde i gang her. 

 Jette takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. 
 Bemærkninger fra salen: 
 Forslag om tv reklamer med henvisning til hjemmesiden 

Poul Erik fortalte, at der på Bornholm er lavet en professionel video og prisen lå på ca. 
5000-6000 kr. 
Erik fortalte, at de har fået lovning på at få de bånd fra DK 4 som blev optaget under Sting 
og Snow i Hammel. 

 Hugo spørger, om man ikke kan bruge Brønderslevs video. 
Hans Pitters spørger om, hvor mange af medlemstallet der er modern square dancere og 
hvor mange der er traditionelle dansere. Linedansere er heller ikke med i medlemstallet i 
enkelte klubber. Opfordring til bestyrelsen om at opgive, hvad der er linedance og hvad der 
er squaredance. Bestyrelsen opfordrer klubberne til at opgive det i analyseskemaerne, da det 
er en forudsætning for, at medlemstallet på square dansere kan fremkomme. 
Opfordring fra Benja om at DAASDC får et øget samarbejde med CSD.  

 Der er ved at blive lavet en dokumentarfilm om Squaredance hvor Hillerød er med. 
Hans spørger om den store udskiftning i bestyrelsen og spørger, hvorfor Lotte forlod 
bestyrelsen. Bestyrelsen svarer, at den har fået et brev fra Lotte, hvor hun meddeler at hun 
ikke længere ønskede at være med i bestyrelsen.  

 Ros til bestyrelsen for at have fået godt hul på PR. delen 
 Opfordring til at få et godt program til registrering til convention. 

Hugo fortalte, at da vi havde convention i Middelfart, var vi blevet lovet Sveriges system. 
Jette fortalte, at hun havde været i kontakt med det svenske forbund og vi kan få det, men 
det skal om programmeres og det vil koste 5.000-10.000 kr. Opfordring til forsamlingen om 
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at sige til hvis der er nogen, der kan arbejde videre med det. Claus fortæller, at Holbæk har 
et registreringssystem til Sting. Det må DAASDC gerne få. 
Opfordring til klubberne om at opgive de antal Highlights de ønsker. Det er jo ikke 
nødvendigt at give kroner ud på blade, der ikke bruges. Lad os få de reelle tal fra klubberne 
på, hvor mange blade klubben ønsker. Her kan måske spares penge. 
Ruth spørger, om DAASDC har fundet en billigere trykker til Highlights, for det har hun, 
men det er i Århus, så der bliver enten noget fragt eller der skal være en derfra, der sender 
det ud. Bestyrelsen svarer, at der har været en undersøgelse i gang for at finde en billig 
trykker, men de tilbud, der er fremkommet, er på samme beløb, som de udgifter der er i dag 
til trykning af bladet 
En diskussion om dansernes alder og holdfordeling. Vi skal have flere unge dansere med. 
Forslag om at komme ud på skoler, som har et budget til gæstelærere. Musikken skal rettes 
mod de unge, hvis vi vil have dem med. DGI Dans og musik kører et projekt, der kaldes 
Børn og Unge i bevægelse. Det henvender sig til børn og unge i alderen 5 til 15 år. Projektet 
styres fra DGI Odense / Svendborg.  
 Desuden gjorde det heller ikke noget, hvis callerne var yngre. Forslag om at klubberne 
arbejder sammen, så en tager begynderhold et år og en anden det næste.  

 Ønske om at der bliver skrevet lidt i Highlights om, hvor man kan få lavet billige dangels. 
 Der er ikke ønske om skriftlig afstemning til beretningen.  
 Herefter godkendes beretningen enstemmigt. 
 
Ad. 4 Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen. 

Kassereren gennemgik regnskabet. Han konstaterede, at indtægterne er gået ned, bl.a. fordi 
et par klubber er stoppet og fordi nogle klubber har skilt linedanserne fra. Der er dog 
kommet en god indtægt fra convention. DAASDC har sparet meget på udgifterne i det 
forløbne år, så der er et samlet overskud på kr. 19.476,00 – i forhold til det budgetterede på 
kr. 4.100,00 
Spørgsmål om hvad investeringskontoen bruges til. Det er en konto der har eksisteret i 
mange år, men som ingen rigtig ved hvad bruges til. Dette undersøges af kassereren, samt 
hvordan vores formue får flere renter end i dag. 
Spørgsmål om hvorfor der ikke er brugt noget på PR. i det forløbne år, når der har været så 
meget fokus på det. Sidste år blev der lavet en dyr professionel folder. I år har der ikke været 
sat noget i værk, fordi bestyrelsen ville høre repræsentantskabet, hvad der ville være 
formålstjenligt. Der blev heller ikke på repræsentantskabsmødet i 2005 afsat midler til PR 
arbejde. 
Spørgsmål om der er flere foldere. Der er mange og hvis I skal bruge nogle, skal I kontakte 
Ruth. 

 Ros til bestyrelsen for at have fået styr på udgifterne i det forløbne år.  
 Forslag om at bestyrelsen forsøger at få så god en bankforbindelse som muligt. 
 Der ønskes ikke skriftlig afstemning. 
 Regnskabet godkendes enstemmigt. 
 
Ad. 5 Der var indkommet 3 forslag fra bestyrelsen. 
 Tilføjelse til vedtægternes paragraf 4. 

1. Er der ansøger til Convention, hvor der er 2 år eller derunder til, bemyndiges bestyrelsen 
til at tildele Convention til ansøgeren. 

Der ønskes ikke skriftlig afstemning. 
Der er 19 stemmer for. Der er ingen, der stemmer imod. 2 undlader at stemme. 
Forslaget vedtages. 
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2. Det beløb, der afregnes til Convention, sættes i en fond, hvorfra kommende 
conventionværter kan låne arbejdskapital. Fonden må ikke overstige 20.000,00 kr. Er 
beløbet større skal det anvendes til PR. 
Forslag om at beløbet øges til 50.000 kr. 
Der ønskes ikke skriftlig afstemning. 
1 stemme for at beløbet hæves til 50.000 kr., 17 imod. 3 undlod at stemme. Forslaget er 
hermed nedstemt. 
Afstemning om det oprindelige forslag. 
Der ønskes ikke skriftlig afstemning. 
19 stemmer for, ingen imod 1 undlod at stemme. 
Forslaget vedtages i sin oprindelige form. 
Opfordring til klubberne om at ansøge kommuner og fonde om midler til Convention. 

 
3. Der afsættes 15.000,00 kr. til PR. hvert år. 
Opfordring til bestyrelsen om også at ansøge fonde. 
Forslag om at bestyrelsen får bemyndigelse til at bruge op til 30.000-35.000. Hvis de bruger 
mere, må de så stå til regnskab på repræsentantskabsmødet efterfølgende. 
Opfordring til at bestyrelsen om, at de bruger de penge, de finder nødvendige til PR. 
Bestyrelsen trækker derfor forslaget tilbage. 

 
Ad. 6 Kassereren fremlagde budgettet for 2006.  
 Som udgangspunkt er brugt det antal medlemmer, der var ved årsskiftet. 

Günther gennemgik udregningen af kontingent og medlemsafgift både som den er nu, hvor 
kontingentet er 350,00 kr. og medlemsafgift 30,00 kr. og som forslag, hvor kontingentet er 
50,00 kr. og medlemsafgiften er 34,50 kr. Den gamle ordning 350 / 30 giver for små klubber 
et meget højt bidrag til fællesskabet (DAASDC) pr. medlem. Ved en klubstørrelse med f. 
eks. 10 medlemmer bliver det gennemsnitlige bidrag på kr. 65,00 pr. medlem (samlet at 
betale til DAASDC for 10 medlemmer kr. 350,00 + 300,00 = i alt kr. 650,00 = 
gennemsnitlig bidrag på kr. 65,00 pr. medlem pr. år), medens det for en klub med f.eks. 200 
medlemmer kun bliver til et gennemsnitligt bidrag på kr. 31,75 pr. medlem(samlet at betale 
til DAASDC for 200 medlemmer kr. 350,00 + 6.000,00 = i alt kr. 6.350,00 = gennemsnitlig 
bidrag på kr. 31,75 pr. medlem pr. år). Årsagen til det store udsving i de samlede bidraget er 
kontingentet, der er lige stort for den lille, som for den store klub. Günter foreslår derfor på 
bestyrelsens vegne, at kontingentet nedsættes til kr. 50,00 pr. klub og der til gengæld hæves 
betalingen for medlemsafgiften fra de nuværende kr. 30,00 årligt til kr. 34,50 årligt. Herved 
bliver der en udligning i det gennemsnitlige bidrag pr. medlem, og indtægten for DAASDC 
bliver den samme. 
Forslag om at klubkontingent forsvinder og at medlemsafgiften forhøjes. Dette kræver en 
vedtægtsændring og kan derfor ikke vedtages i år. 
Her skal næste år sendes en vedtægtsændring ind til repræsentantskabsmødet. 
 
I år foreslås Günthers ændring med kontingent på 50,00 kr. og medlemsafgift på 34,50 
kr. pr. danser vedtaget. 
Ingen ønsker skriftlig afstemning. 
Der er 19 stemmer for og 1 imod. 1 undlod at stemme.  
Forslaget vedtages. 
Herefter gennemgik Günther resten af budgettet 
Der ønskes ikke skriftlig afstemning. 
Der er 21 stemmer for og ingen imod.  
Budgettet godkendes. 
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Ad. 7 Convention 2007 er givet til Hillerød. Forsamlingen opfordres til hurtigst muligt at byde ind 
på Convention 2008 og 2009.  

 
Ad. 8 Jette Nielsen er på valg som formand. Jette modtager genvalg. 
 Der var ikke andre kandidater og Jette genvælges enstemmigt. 
 
Ad. 9 På valg til bestyrelsen er Erik Pedersen som modtager genvalg 

Jette fortalte at Claus ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen på grund af stort arbejdspres og 
der skal derfor vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Kandidater er: 
Erik Pedersen fra Fyn SD 

 Gudmund Hindberg fra Main City 
 Sonja Svensson fra Join Hands 
 Der afholdes skriftlig afstemning på stemmeseddel nr. 10. 
 Der skrives max. 2 navne 
 Antal stemmer: 
 Erik           17 
 Gudmund  10 
 Sonja         11 
 Hermed er Erik og Sonja valgt til bestyrelsen. 
 
Ad. 10 Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen 
 Kandidater: 
 Claus 
 Gudmund 

Gudmund tilbyder at være 1. suppleant og da repræsentantskabet synes, dette er en god ide 
vælges Gudmund til 1. suppleant og Claus vælges til 2. suppleant uden afstemning. 

 
Ad. 11 Bjørn Andersson er på valg som revisor og modtager genvalg 
 Da der ikke er andre kandidater genvælges Bjørn. 
 
Ad. 12 Benja Nielsen er på valg som revisorsuppleant og modtager genvalg 
 Da der ikke er andre kandidater genvælges Benja. 
 
Ad. 13 Poul Erik har tidligere pr. mail fået spørgsmål om forsikringer. 

DGI’ s forsikring dækker, hvis en caller eksempelvis falder ned og brækker benet. Danserne 
er dækket til stævner og ved en dans på Gran Canaria er dansere og callere også dækket. 
Prisen for forsikringen er forskellig fra amtsforening til amtsforening. 
Han har også fået spørgsmål om, hvad man ellers kan få fra DGI. Man kan ansøge om 
tilskud til lokaleleje til specielle begivenheder som Convention. Man kan lave spotkurser 
som A1 kursus over en week-end. Man kan også ansøge om midler til musikanlæg. Hvert 
amt har en amtskonsulent, som man kan kontakte. 
Hugo supplerede med følgende: Ved alle former for arrangementer er alle callere og 
hjælpere rent ansvarsmæssigt dækket, men ikke danserne. 
Opfordring til at klubberne henvender sig til DGI’s musik og danseudvalg. 
På landsplan sidder Erik, Poul Erik og Jørgen i DGI og man er velkommen til at kontakte en 
af dem, hvis man har spørgsmål. 
Jørgen fortalte om danselandsstævnet for 2007. Dansen bliver mere på vores præmisser, idet 
Erna sidder i styregruppen og Jørgen og Erik sidder i arbejdsudvalget. Der bliver mere 
modern square danse. Jørgen anbefaler, at vi alle bakker op om arrangementet. Det bliver d. 
17.08-19.08 2007.  
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Hans Pitters opfordrede de fremmødte til at give bestyrelsen en hånd og være med til at få 
sat gang i de mange ideer. Det er et fælles ansvar, vi har for square dansen.  Det har været et 
meget positivt repræsentantskabsmøde med mange gode ideer. 
Opfordring fra Erik til at læse de mails, der sendes ud og svare på dem. 
Hillerød takkede, for at de havde fået tildelt Convention 2007 og fortalte, at de var gået i 
gang med arbejdet.  
Jette fortalte, at de mangler folk til at hjælpe med at lave hvidbogen til Convention og 
opfordrer til at folk melder sig. Henning fra Sydjysk vil gerne hjælpe. I samme gruppe er 
Hans Pitters, John Nygaard og Claus. Alle, der sidder med viden om Convention kom frem 
og hjælp til med at få den hvidbog lavet. 
Gruppe omkring hvervning af nye klubber – medlemmer: Erik og Claus. 
Gruppe om pr., velkomstpakke til nye klubber og medlemmer: Eli fra Main City og Lars fra 
Sydsjælland. 
Opfordring til klubberne, når de hyrer callers. Vær lidt gode ved dem. Sæt klubcallere på i et 
kvarters tid, så callerne kan få tid til at skifte hal og få en lille pause. 
 
Jette sluttede af med at sige, at vi har haft et rart repræsentantskabsmøde og takkede 
Kalundborg for, at de har villet være værter.  
Jette takkede også Helene for at være referent og Stig for at være dirigent og holde styr på 
tropperne. 
Jette takkede også Poul Erik for hans oplæg om DGI. Hun ser frem til fortsat samarbejde. 
Claus blev takket for en rigtig god indsats i DAASDC og Jette ser frem til et fortsat 
samarbejde med ham som suppleant.  
 
Herefter takkede Stig for god ro og orden og erklærede repræsentantskabsmødet for 
afsluttet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________               ________________________________ 
Dirigent: Stig Peilicke      Referent: Helene Hartung 
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