
 Referat fra DAASDC’s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 

 

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 kasserer for 2 år:  

På valg: Lotte Krogh Vangsgaard, modtager genvalg 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

På valg: Svend Erik Mosegård Hansen, modtager genvalg,  
Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Hanne Frost ønsker at udtræde af 
bestyrelsen. 

10. Valg af suppleanter for 1 år:  
På valg: Kristen Foged 

11. Valg af intern revisor for 2 år:  
På valg: Ruth Nielsen 

12. Valg af intern revisorsuppleant for 1 år:  
På valg: Benja Nielsen 

13. Eventuelt 

 
Fremmødte: 27 stemmeberettigede repræsentanter for klubberne, i alt var der 47 deltagere. 

Lotte Vangsgaard, formand bød velkommen til repræsentantskabsmødet 2012, dejligt at der er så mange 
fremmødte. 
 

Ad. 1 Til dirigent foreslås og vælges: John Nygaard, ØSDC. 
John takker for valget. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 

Ad. 2 Til referent foreslås og vælges: Hanne Frost, The Diamond. 
Valg af stemmetællere: Michael Fagerberg, The Diamond, Janni Thye, ØSDC og Lene Buchwald, Roskilde. 
 

Ad. 3 Lotte, 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.  

Randi, Hillerød: Rebild dansen, er der samlet 12 squares? Et spørgsmål om det tøj, som nævnes i beretningen. 
Lotte svarer, der bliver en dresscode for både herrer og damer. Dette er aftalt med Rebild selskabet. Hele 
temaet kører i de 3 amerikanske farver – rød, blå og hvid. 

Steffen, Hillerød: Hvordan er jeres prioritering om dresscode? Hvad nu hvis der ikke har meldt sig 12 squares.  

Lotte: Vi går ned til 8 squares. Derefter aflyses det.   

Steffen, Hillerød: Hvem er spurgt som callere?  

Lotte: Der bliver lavet en CD af Søren Lindergaard, Carsten Nielsen, Lars-Inge Karlsson og Bjørn Andersson, 
således at der kan øves hjemme i klubben. 

Torben, Fyn: Ros til bestyrelsen for at få arrangementet i kassen. Super. 



Steffen, Hillerød: Facebook er en god ide, men der mangler en klar strategi omkring klub eller DAASDC. Har 
DAASDC gjort sig nogen overvejelser omkring klub kontra dansere?  Hillerød mener, at det er 
uhensigtsmæssigt, at både Hillerød som klub og DAASDC som forbund har en facebook side omkring 
squaredance. Hillerød vil gerne skabe et miljø omkring deres facebook side.  

Søren, Fredensborg: Kan dette ikke gøres under punktet Eventuelt, og så gøre beretningen færdig nu. 
 

Beretningen sendes til afstemning. For 26, imod 0 og hverken for eller imod 1. Beretningen er vedtaget. 

Steffen, Hillerød: Der mangler en klar dansepolitisk strategi! 
 

Ad. 4 Ingeborg, kasserer, fremlægger regnskabet. Dette er ligeledes udsendt til klubberne inden 
repræsentantskabsmødet.  

Gerda, Funny squares: Diskussion ang. lovene om hvem der har stemmeret.  

John, dirigent: Der er ingen, der stemmer ved fuldmagt, så der er ingen problemer. 

Ingeborg gennemgik regnskabet, der har været 48 betalende klubber i 2011. Gennemgik de store tal bl.a. 

PR regnskabet. Her er både indtægter og udgifter. Indtægter er 12.000, som CSD har betalt for bannerne 
(halvdelen af udgiften) og ligeledes salg af DVD’er fra Convention. Samlet set er der anvendt ca. 43.000 kr. til 
PR. 

Ingeborg påpeger, at Tommy P. Larsen gør et stort arbejde med pakning og udsendelse af de trykte 
Highlights. 

Afstemning: regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

Ad. 5 Indkomne forslag 

Her er kommet forslag fra Funny Squares, fra Fyn Square Dance Club og fra DAASDC’s bestyrelse. 

Her var lidt diskussion om hvilket forslag, der skal behandles første. John, dirigent bestemmer, at forslaget 
fra bestyrelsen, det er det mest vidtgående. 

 

§5 Nuværende tekst:  

For at blive valgt kræves det, at vedkommende er tilsted på repræsentantskabsmøde eller har 
give skriftlig tilsagn herom. 

Ændringer i §5 – bestyrelsens forslag:  

Valgbar er medlemmer af klubber, der er medlem af DAASDC. Er en kandidat ikke tilstede på 
repræsentantskabsmøder, skal denne inden valget give et skriftligt tilsagn. 

Et bestyrelsesmedlem kan fortsætte hele valgperioden, uanset om der måtte ske ændringer, der 
indebærer, at den pågældende ikke længere er valgbar. 
 

Dette forslag faldt ved afstemningen. 

Michael Fagerberg, The Diamond har et ændringsforslag.  

Tommy P. Larsen, Funny: Ændringsforslaget fra Fyn bedes behandlet først. 

Lone Blume, Grannys: Er vi  (repræsentantskabet) ikke højeste myndighed? 



Lotte: Vi er øverste myndighed. 

John læser forslaget fra Fyn op: 

Valgbar er medlemmer af klubber, der deltager som delegeret for den lokale klub. 

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når denne er udmeldt af den lokale klub. 

 

Michael Fagerberg – de nuværende regler siger, at alle medlemmer af klubber er medlemmer af DAASDC.  
Derfor kan alle stilles op til DAASDC’s bestyrelse, de behøver hverken være klubformand eller delegeret.  

Steffen, Hillerød: DAASDC optager klubber og andre foreninger - juridiske størrelser. Det er ikke square 
dansere. DAASDC er en overbygning til klubberne. 

Linna, Hedens: Mener at det er enkelte personer, vi melder ind, det er ikke klubbestyrelsesmedlemmer.  

Ingeborg spørger Steffen: Hvem er så valgbar?  

Steffen, Hillerød: Det er klubbens repræsentanter. 

Susanne, Nørresundby: Hvem er klubberne? Susanne støtter Linna, klubber er her alle medlemmer. 

Torben Fyn: Det skal opfattes således, at man ikke skal være i bestyrelsen i den lokale klub. 

Søren, Fredensborg: Dette betyder, at alle der er medlemmer, er i princippet valgbare. 

Gerda, Funny: Jeg støtter Torben, Fyn.  

Svend Erik, DAASDC blev sidste år valgt på repræsentantskabsmødet. Klubben derhjemme havde spurgt 
Svend-Erik, men han sad ikke i klubbens bestyrelse. 

Hanne, DAASDC: Jeg stillede i 2011 ikke op for en klub. 

Lotte mener at det er en mangfoldighed nu og at ikke kun delegerede kan vælges. 

Gerda, Funny: Mener, at bestyrelsen misfortolker. 

Hanne, Silkeborg: Vi indsnævrer, vi skal passe på dem, der vil gøre noget. Lav ikke en lille firkant. 

Ingeborg: Vi er ved at tolke. Det er vigtigt, hvad der menes med Fyns forslag. Vi har fået henvendelse om at få 
det pindet ud. Beder om, vi vedtager hvem der er valgbar. Husk det er klubberne, der har stemmeretten. Man 
kan ikke komme ind fra gaden og stemme. 

Gerda, Funny: Det er problematisk at man skal være ”delegeret” 

Bestyrelsens forslag. Gennemlæses med ændringer stillet af  Diamond. 

John læser bestyrelsens forslag + ændringer fra Diamond: 

 

Valgbar er medlemmer af klubber, der er medlem af DAASDC. Er en kandidat ikke tilstede på 
repræsentantskabsmødet, skal denne inden valget give et skriftligt tilsagn. 

Skulle et bestyrelsesmedlem blive klubløs i valgperioden, skal vedkommende inden for 1 måned 
meldes ind i anden klub, som er medlem af DAASDC. 

 

Torben, Fyn: Spørger hvad forhindre, at man skal være delegeret? 

Mona, Rold Skov: Jeg er repræsentant, men har ikke klubbens accept af at stille op til DAASDC’s bestyrelse 



Søren, Fredensborg: Svar til Mona, du er delegeret – nogen skal have valgt dig for at være delegeret. 

Gerda, Funny: Hvad er en delegeret?  Dette er måske der misfortolkningen er? 

John læser forslaget op:    men det er ikke dette forslag vi behandler, det er forslaget fra Fyn, som vi 
behandler. 

Gerda, Funny: Vi dropper alle forslag for at få en ordenligt behandling. 

Hanne, Silkeborg: Risiko for at få en uden et medlemskab. 

Tommy, Funny: Henstiller, at der er alle 3 muligheder. 

Søren, Fredensborg: Der mangler konsekvens ved Diamonds forslag– hvis man ikke kan opfylde dette, så skal 
man ud. 

Afstemning 18 imod og hverken for eller imod 8. 

Forslaget er forkastet – der skal være 2/3  flertal af de afgivne stemmer. 

Tommy, Funny: Der er nu 2 forskellige forslag. 

Søren, Fredensborg: Ændring: opfyldes dette ikke, udtræder medlemmet af DAASDC’s bestyrelse. 

Afstemning nu som det ser ud med Diamonds forslag + Sørens ændringsforslag 

Valgbar er medlemmer af klubber, der er medlem af DAASDC. Er en kandidat ikke tilstede på 
repræsentantskabsmødet, skal denne inden valget give et skriftligt tilsagn. 

Skulle et bestyrelsesmedlem blive klubløs i valgperioden, skal vedkommende inden for 1 måned 
meldes ind i anden klub, som er medlem af DAASDC. 

Opfyldes dette ikke, udtræder medlemmet af DAASDC’s bestyrelse. 

Afstemning: 26 for, 0 imod og 1 hverken for eller imod 

Forslaget fra Diamond med Sørens ændringer er vedtaget. 

 

Spisepause 

 

Behandlingen af indkomne forslag fortsætter. 

Forslag fra Funny Squares 

Vedtægternes § 4, første afsnit efter ”Repræsentantskabsmødets dagsorden:” foreslås ændret fra: 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 
2 måneder før repræsentantskabsmødets afholdelse. 

Til: 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 
2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. 

 

2 måneder ændres til 2 uger  



Tommy, Funny: Som det er i dag skal klubberne indsende forslag 2 måneder før repræsentantskabsmødet, 
når indkaldelse udsendes 1 måned før. Vi ønsker at kunne indsende forslag efter modtagelse af indkaldelsen. 
Logisk at det udsendes hurtigst muligt til klubberne efter modtagelse i DAASDC. 

Tommy kommer med endnu en ændring:  punkt 5 under §4 kva bortfalder. 

De indkomne forslag udsendes umiddelbart efter modtagelsen.  

Michael, Diamond: fremsætter ændringsforslag, at det kun er 1 måned før.  

Karen, Join Hands: Ang. indsendelse af forslag, hvis man udsender en foreløbig/midlertidig dagsorden, 
endelig dagsorden indsendes ganske kort før mødet. 

Tommy, Funny: Så er der ikke så lang tid til behandling. 

Linna, Hedens: Forslag om at det ændres til 1 måned, så skal DAASDC udsende til klubberne inden 
tidspunkt for dagsordenen. 

Michael, Diamond: Der kan være en reminder i Highligths januar til klubberne, om at forberede indsendelse 
af forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. 

Lotte: fortæller hvordan det er i The Diamond i Ålborg – alle forslag og indkaldelse er udsendt til alle 
medlemmer, diskuteres ved danseaftener i ugen efter. Dette gav en god debat. 

Til afstemning sendes forslaget: 

Indkaldelsen skal indeholde:  

§4 punkt 5 bortfalder. 

Indkomne forslag udsendes umiddelbart efter tidsfristens udløb. 

Sendes til afstemning.   2 mdr. ændres til 2 uger. 

Resultat: 24 for, 1 imod og 2 hverken for eller imod 

Forslaget er vedtaget. 

 

NYT forslag fra klubber i DAASDC Region Øst: 

John oplæser forslaget 

Fra og med Danish Convention 2013 afholdes det årlige Danish Convention efter nedenstående 
retningslinjer: 

- DAASDC er ansvarlig for den organisatoriske del af arrangementet, herunder det økonomiske 
ansvar, således at et eventuelt over – eller underskud påvirker DAASDC’s kapital i positiv 
eller negativ retning 

- DAASDC sørger for den overordnede planlægning af arrangementet, herunder fremskaffelse 
af egnede lokaler samt aftaler med callere og andre, der skal stå for underholdningen ved 
Convention, idet stedet for afholdelsen søges varieret geografisk i videst muligt omfang 

- DAASDC sørger for at aftale den praktiske afvikling af Convention med én eller flere klubber 
i det område, Convention ønskes afholdt, herunder at aftale den godtgørelse, klubberne skal 
modtage for at deltage i det praktiske arbejde 

- Der nedsættes hurtigst muligt en arbejdsgruppe, der har til opgave at udforme de fremtidige 
”spilleregler” for afholdelse af Danish Convention, herunder nedsættelse af et stående 



Convention-udvalg, bestående af repræsenter for DAASDC’s bestyrelse samt for hver af de 3 
regioner 

Tommy, Funny: Han giver forslaget et par ord med på vejen. Tommy starter med et par definitioner af 
DAASDC er den danske forening af klubber. Hvis der menes DAASDC’s bestyrelse, så står der bestyrelsen. 

Baggrunden: Gennem årevis er Danish Convention blevet diskuteret med mange forskellige klubber mht. 
risiko for afholdelse af Convention. Resultatet enten er det godt eller skidt. Hovedproblemet er for mange 
klubber, den økonomiske risiko. Klubber kan gå ned økonomisk på dette.  
Traditionsdans her starter det i god tid, normalt i en bestyrelse, der beslutter. Senere er det klubben, der 
afholder dansen. Betragter DAASDC’s store årlige stævne – medlemmerne er klubberne. Bestyrelsen er valgt 
til at håndtere vores planlægning af det overordnede for Danish Convention. Det praktiske arbejde er det 
klubben, men det er organisationen der står med den økonomiske del. Vi skal alle arbejde for dette, og vi skal 
alle bøde for dette. Baggrunden er, at det skal kunne komme til at fungere. 

Hvordan kan vi gøre dette i praksis. Lave en arbejdsgruppe: 

Forslås at der laves spilleregler for fremtidige Conventions, dette er også, at lave et stående 
udvalg med repræsentanter fra DAASDC’s bestyrelse og de 3 regioner i. Det kan ikke nås til 2013, 
men der kan stå XX. 

Gerda, Funny: Tommy prioriterer det økonomiske, Gerda, forstiller sig i en vidensbank, så vi ved, hvordan vi 
forhandler. 

Søren: Fredensborg: Der er allerede nu en mulighed for at ansøge om en underskudsgaranti.  

Mona, Rold Skov: Jeg mener, at forskelligheden forsvinder, hvis der er en conventions gruppe, der kommer 
ind over arrangementet. Klubber skal have lov til at lave forskellige Conventions. 

Ingeborg: Tror personligt, at det er svært at finde personer, der bliver professionelle. Talt med værter 
adrenalinet er højt mens, før og under convention. Der findes allerede nu en hvidbog. Tidligere har de tidl. 
værter stillet sig til rådighed for næste års. Svært at finde de ildsjæle der vil år efter år. 

Tommy: understrege at der er nævnt DAASDC’s bestyrelse kun 1 gang. Naturligt at DAASDC’s bestyrelse er 
med i gruppen. Forskelligheden er der – det er ikke dem, der alene bestemmer callere, rammer …. 

Den nye gruppe/udvalg skal ikke ene og alene bestemme, men i samarbejde med flere klubber. 

Måske svært at finde deltagere – ikke nødvendigt at det er de samme hvert år, ikke kun Danish Convention 
men også andre store danse. Underskudsgaranti – er nu en mulighed – det er nu relevant. 

Gerda, Funny: Underskudsgaranti kan ansøges. 

Mona, Rold Skov: Tidligere er der givet underskudsgaranti til Convention. Desuden blev der tidligere stillet 
meget strenge krav fra DAASDC’s bestyrelse  

Lotte: Der er flere, der har fået underskudsgaranti. Sydjysk har fået det tilbudt, men valgt ikke at bruge den.  

Lotte: Da jeg blev formand i DAASDC, ønskede jeg at give Convention et løft.  Vi har nu i 21 år holdt det 
samme Convention, så her er muligheden for at få nye tanker ind over Convention. 
Lotte mener, at alt er på skrift, som det er i dag.  I dag får klubberne 250 kr. for 3 dage og 200 for 2 dage for 
dansere. DAASDC for 12 kr. pr. danser ud af disse beløb. Altså henholdsvis 238 og 188 kr. + en dags dansere, 
dette går til klubben. Desuden får den arrangerende klub indtægter fra: sponsorer, lotteri, annoncer, 
stande/butikker, gratis annonce i Highligths, klubben har mulighed for at gå til DGI og måske få et stævne 
tilskud, samt til pågældende kommunes kulturudvalg. 
Fint med en Convention gruppe. Regnskabsprogram, registreringsprogram er i dag til rådighed for klubber, 
der ønsker at holde Conventions. I de sidste 10 år har der været mindst 400 dansere, derfor lav et budget for 
400 dansere. 
Lotte deltager gerne i et sådant udvalg. 
 



Gerda, Funny: Det bliver ikke mere ensrettet i forhold til Monas kommentarer, det er et spørgsmål om de 
overordnede betingelser. Arbejdsgruppe til reglerne, det er rimeligt at alle yder og nyder. 

Steffen, Hillerød: Holde forslaget fast, og det kan være et kommissorium for det kommende udvalg. 
Mangfoldighed - når det 2 år i træk holdes af den samme klub? 

Henning, Sydjysk: Klubben har øvet sig, og det bliver bedre, når man har nogen med, der har prøvet det før. 
Hvad er det konkret, at vi skal spørge om hos de tidligere conventionværter? Det er meget nemmere 2. gang. 
Økonomiske risiko, ja, det var en af betænkelighederne. Sydjysk har i dag fraskrevet sig underskuds-
garantien i 2012. 

I 2004 var Sydjysk med til at arrangere Convention.  Det var da DAASDC, der stod som arrangør, det var i 
samarbejde med Sydjysk Square Dance Kolding, Svendborg Square Dance Club og Nordvestfyns Square 
Dance Club – et evt. overskud blev fordelt i de forskellige grupper.  

Der er forskel på hvilke kommuner man afholder i. Bredballe fik både en underskud og en overskuds garanti 
– kommunen gav 10.000 til en hjælperfest. Der er forskel på kommunerne. 

Steffen, Hillerød: Som en af de der er med i dette forslag.  Nedsæt en gruppe med de 3 spilleregler. 

Lotte: den gruppe, hvad må de beskæftige sig med?  Må den kun beskæftige sig med de 3 ovenstående regler i 
forslaget? Eller må den kigge fremad, og ”modernisere” convention, nye tanker og ideer?                   

Mads, West Coast: Hvis det kun er en arbejdsgruppe, så ok. 

Steffen, Hillerød: Det er arbejdsgruppen, vi stemmer om. 

Linna, Hedens: Det er fint med en gruppe, som man kan spørge. Det er fint med en garanti for økonomisk 
underskud. Men jeg er nervøs for, at man køber sig til hjælp. Det skal være motivationen, der driver.  
 
Jette, Vordingborg: Det økonomiske ansvar må flyttes fra den arrangerende klub til DAASDC. 

Michael, Diamond: Har man i DAASDC et overblik over hvilke Conventions, der har givet underskud? 

Steffen, Hillerød: Ja, i Hillerød. Der er klubber, der ikke tør afholde Convention.  

Lotte: Alt drejer sig om økonomi, har hørt klubber, der har råd, men ikke fundet arbejdskraften. Det er der, 
hvor man lejer sig frem, det koster mange penge. Vi skal være stensikre på, at vi har arbejdskraften i 
klubberne. 

Mona, Rold Skov: Kan vi lave en gruppe, der kan hjælpe ved tvivl. Bl.a. lave et budget, der kan overholdes. 

Ingeborg: underskudsgaranti gives ikke uden betingelser/krav. 

Steffen, Hillerød: opfatter forslaget, den gruppe skal beskæftige sig med hvordan vi får en gruppe til økonomi 
og et udvalg, vi kan trække på. Forslaget går ikke på at nedsætte gruppen. 
 

Herefter en pause, hvor klubberne fra Øst havde summemøde – 5 min. 
 
Tommy, som repræsentant fra Øst klubberne: et godt møde munder ud i, fokus på økonomi. Vi synes, at det 
ligger i DAASDC’s regi. Vi frafalder forslaget og vil komme med et nyt til repræsentantskabsmødet i 2013. 
 
Bestyrelsen har også lavet et forslag: Så har vi noget konkret senest til repræsentantskabsmødet i 2013. 

Lene, Roskilde: Vi har ikke vidst, at det har eksisteret mulighed for underskudsgaranti. 

Kirsten, DAASDC: På sidste øst møde, har Kirsten orienteret om, at der var denne mulighed. Måske har man 
ikke fået det at vide ude i klubberne. 

Lone, Granny: Det handler om gennemsigtighed. 



Ingeborg: Der er referater og disse er lagt på hjemmesiden. 

Åse, Ocean: Regler om - hvad det kræver at søge underskudsgaranti. 

Bestyrelsens forslag: 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til opgave at udforme de fremtidige ”spilleregler” for 
afholdelse af Danish Convention. Arbejdsgruppen skal fremlægge et resultat til behandling på 
repræsentantskabsmødet i 2013. 

Enstemmigt vedtaget – 27 for. 
 

Ad. 6 Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse 

Budget 2012 og kontingent: Ingeborg, vi lægger op til uændret klubkontingent (50 kr.) og medlemsafgift (15 
kr. 2 gange om året). 

I dag er der for 45 klubber, Coordinate er ophørt. Old Town lukker pr. 1. juli.  

Budgetteret med 44 klubber. 

Bestyrelsesmøder holdes på KFUM Soldaterhjem  i Fredericia, fordi vi er fordelt over hele landet. 

Indberetning til KODA er pr. 15. nov., derfor rykker Ingeborg for betalingen. 

Lone, Granny: spørgsmål om WEB udgifterne. 

Lotte: Vi kører 2 webservere plus indkøb af ekstra programmer. 

Ingeborg gennemgår PR budgettet på 90.000 kr. 

Lotte: Det er mange penge. Bestyrelsen synes, at vi skal have professionelle billeder hos Miranda ca. 10 stk. 
brugbare koster ca. 15.000 kr. Disse billeder kan rettes og beskæres.. 

Lotte havde undersøgt markedet og kom med forskellige forslag. 

Reklamer, hvor og hvad kan vi få. Lotte gik til Nordjyske medier for 3 busser og infoskærme i 100 busser i 1 
måned i hele Nordjylland omkring 14.000 kr.  

Hvad koster det i resten af landet? Vi skal have priser, 3 i Århus, 2 Silkeborg, 2 Kolding og 2 i Odense, 
Helsingør og Storkøbenhavn. 35.000 + opsætning. Det er prisen for en måned. 

Trykning af folder. PR manden: skrot den blå folder. Det skal være ”frækt” ikke megen tekst. 

PR DVD har kostet os 3.000 kr. 

Lotte har undersøgt, hvad det koster at komme ind på markeder f.eks. i Brønderslev. Her er det i 3 dage - 
flere klubber går sammen og ud og snakker med kunderne. 

Stand på en messe – f.eks. ”Ferie for alle” eller forårsmessen i Ålborg. Andre fritidsmesser - sat 12.000 kr. af 
på budgettet. Det er forskelligt i de forskellige områder. DAASDC betaler pladsen på messestande.  

Rebild dansen er sat på budgettet. De 4 callere skal have udgift til transport, de gør det ellers gratis. 

Jette, Vordingborg: Er det til squaredans det reklamefirma? 

Lotte: Gør Jer synlige. Lotte tror mere på messer og markeder. 

Steffen, Hillerød: bekymring, hvor billeder – hvem er målgruppe. 

Lotte: 38 – 48 år (40-50 årige) 



Linna, Hedens: Center og messer her er det vigtigt. Der er sundhedsmesser og markeder flere gange om året. 

Hans Jensen, Greve: Målgruppen er på Sjælland over 50 år. 

Lotte: Det sidste nye en hjerneforsker i Sverige skrevet om er, hvad sang, dans og musik gør ved folk 

Lene, Roskilde: Fedt hvis vi kan give 90.000 kr., så vi alle får flere dansere. 

Søren, Fredensborg: Markedsanalyse efter den målgruppe, vi ønsker lidt yngre dansere. Hvis vi skal fremme 
vores aktivitet. 

Gerda, Funny: Hvis ikke vi gør noget, så skal vi aftale hvem, der lukker og slukker. 

Lotte: Har snakket med klubber, hvor der er messe og så kan der kombineres med busreklamer. 

Tommy, Funny: En gang imellem er forskellige indgange, Tommy bakker op omkring 90.000 på budgettet. 

Søren, Fredensborg: Hvis vi ser på landsplan. En avis annonce har måske ikke den ønskede effekt.  

Lone, Granny: ikke stor effekt på messer. Genkendelighed og ensartethed er det vigtigste. 

Lone, Fredensborg: pas på med busreklamer. 

Lotte: Klubber skal selvfølgelig bakke op. Den første lørdag i september, så har folk mange penge at bruge. 
Tilbuddet på busser og centeret. Så kommer genkendelighed. Husk: Find de mindre steder. 

Måske får vi lov til at komme ind i Ålborg storcenter. 

Michael, Diamond: Buschauffør, bagside er ikke god, brug højre side i stedet. 

Ingeborg: Der er også et punkt, der hedder konkurrence. Det er sat på 2012. Beløbet hensættes evt. hvis de 
ikke bruges i år. 

40.000 kr. er sat til konkurrenceudgifter. I alt 130.000 til budgettet. Dette giver et underskud på 141.000 kr. 

 

Jette, Vordingborg: Er det ikke bedre med flere billetter til Danish Convention 

Linna, Hedens: Det er en beslutning fra sidste års repræsentantskabsmøde. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget.  For 27, imod 0 og hverken for eller imod 0 
 

Ad. 7 Behandling af ansøgninger om Convention  

Lotte: Vi har ingen ansøgninger til 2013, men vi har til 2014. 

Europæisk Convention til Danmark 2014. Arrangører Hedens Square dansere.  Jubel 

Linna, Hedens: 22. februar 2012 indsendte klubben ansøgning til DAASDC. Svaret fra Lotte, kan I ikke lige 
lave et budget NEJ, men vi vil godt lave en præsentation til dette repræsentantskabsmøde.  Stævnet skal 
foregå i Ikast. Fede rammer, vi har Ikast Brande arena plads 2500 siddepladser, hal B og hal C og 16 
omklædningsrum, kantine med plads til 200 mennesker. Tæt på er der en skole med borde til 120 og dansere 
120, plus en fløj med ekstra lokaler og en gymnastiksal. Danseprogrammer fra B-C2, måske højere. Der er et 
krav om rounddance – ja, det må vi jo løse. Vi ved ikke ret meget om rounddance. 

Overnatning, 32 klasselokaler, primitiv camping ca. 2000 mennesker. 

Hvis ikke der er nok plads, så kan man leje på idrætshøjskolen. Tidspunktet 11-13.  juli 2014. Ang. 
bespisning, så  har klubben haft kontakt til en forening, der er vant til det. Møde med halinspektør i 
slutningen i marts.  



Hedens Square dansere tager flere end 20 til Tjekkiet til sommer. 

Prisen: tilsammen for lokaler 0 kr. 

John: Imponerende at der nogen, der har mod på et Europæisk Convention. 

Kirsten Böhm arbejder for et Danish Convention 2013 på Sjælland til 0 kr. i lokaleleje. 

Hedens Square dansere indstilles til at få arrangementet. 
 

Ad. 8 Valg af formand, Lotte med applaus. 

John spørger om der er andre. Lotte takker for valget. 
 

Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

På valg: Svend-Erik Mosegård Hansen modtager genvalg 

John spørger om der er andre kandidater.  Svend-Erik er valgt 
 
Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Hanne Frost ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Kandidat: Kristen Foged. Kristen Foged er valgt. 
 

Ad.10 Valg af 2 suppleanter for 1 år: 

Forslag: Torben fra Fyn, men Torben siger nej tak. 

Forslag: Mads Nielsen, West Coast. 

Forslag: Lene Buchwald, Roskilde. 

Uddeling af stemmesedler. 

Resultatet afgør hvem, der bliver 1. og 2. suppleant. 

Mads 18           Lene 8         Blank 1 

Derved er Mads Nielsen 1. suppleant og Lene Buchwald 2. suppleant. 
 

Lotte: Nu har meget drejet sig om økonomi, det skal nævnes, at det er muligt at låne en opstartskapital til 
Convention – kapital 25.000 kr., hvis en klub ikke har de fornødne midler. 
 

Ad. 11 Intern revisor for 2 år: Ruth Nielsen 

Ruth er villig til genvalg. Ruth Nielsen er valgt. 
 

Ad. 12 Intern revisorsuppleant for 1 år: Benja Nielsen 

Benja er ikke til stede.  

Michael Fagerberg stiller op og vælges. 
 

Ad 13. evt.  

Søren, Fredensborg: Et spørgsmål til bestyrelsen: vil gerne vide hvordan callerne er valgt – generelt. 



Hvilke kriterier er brugt til valget af callere til hvem der skal repræsenterer Danmark? 

Lotte: Der var meget kort tid til indsendelse af forslag til Tjekkiet. Da Carsten og Lars-Inge er callere på 
Dansk Convention, så valgte bestyrelsen at indstille Bjørn Andersson og Søren Lindergaard. 

Søren, Fredensborg: Det er vigtigt for callerne, hvem der bliver indstillet til at calle til Europæiske 
Conventions. 

Lotte: Dette er taget til efterretning, at alle skal have mulighed. 
Det skal være CSD callere – vedtaget på tidligere repræsentantskabsmøde. 
 

Svend-Erik har taget foldere med omkring konkurrence. Convention i USA foregår i Oklahoma. 
 

Ingeborg har en kommentar omkring indbetaling fra klubberne. Der er flere klubber, der ikke betaler, de 
siger, at de ikke har modtaget mail fra DAASDC. 
Ingeborg anbefaler, at klubberne får DAASDC mails videresendt til mere end formanden men f.eks. til 
formand, kasserer og sekretær. 
Alle bedes gå hjem og teste om de rigtige får mail, når man sender til klubbens DAASDC mail adresse. 
Prøv nu at sende opkrævningen til betaling inden betalingsfristen!! 
 

Tommy, Funny: Har lavet det med videresendelse til flere mailadresser allerede, og det virker. 

Ingeborg fortalte at mail sendt til Fredensborg@daasdc.dk blev videresendt både til formand, kasserer og 
sekretær.  

Ingeborg: Det er DAASDC kasserer, der skal have information om hvem der er formænd og kasserer. 

Mads, West Coast: hjemmesiden www.squaredancedanmark.dk er tæt på at være køreklar. Der er mulighed 
for at udvikle hjemmesiden. 

Mona, Rold Skov: PR DVD lægges på Facebook, så spredes den hurtigt. 

Lotte: Pr. 1. maj lukker den gl. hjemmeside, så bruges squaredancedanmark.dk 

Den nye hjemmesides forside er opdelt i 3 containere: nye dansere, billeder og sidste nyt. 
Danselisten vises, og der en kalender bag, således dansen forsvinder selv, når datoen er overskrevet. 
Webredaktøren skal således ikke slette dansen. 

Husk, at alle skal sørge for at opdatere klubbernes hjemmesider. 
 

Lotte: Rebild flyere er nu klar til uddeling Hvis der er spørgsmål, så kom frem med dem. 

Tommy, Funny: Jeg har 2 kandidater skal lige tages i ed til det nye conventionudvalg.. 

Steffen, Hillerød: Vi har måske en mulig kandidat til det nye udvalg.. 

Lotte takker for besøget og velkomsten hos de sjællandske klubber, som hun lige har besøgt. 

Tak til Ruth Nielsen for hendes store arbejde. Velkommen til Michael Fagerberg. 

Tak til Hanne Frost som holder i bestyrelsen, men fortsætter med at lave arkivet til hjemmesiden, således at 
gl. papirer kan smides ud. 

Tak til regionslederne og tak til dirigenten. 

 

Mødet sluttede kl. 16.25. 
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