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Dagsorden – FU-møde 14.09.2016 

Danmarks Sportsdanserforbund 
Mødegruppe: FU møde                                                                                                                                Referent: FR 

Dato: 14.09.16 kl. 17.30     

Sted: Idrættens hus, Brøndby 

Tilstede: Flemming Riis (formand), Thomas Nielsen (næstformand), Nete Jørgensen (EU), Katja Mikkelsen (TU), Karen Pedersen (BU), Bjørn Bitsch (DSV), 

Micki Chow (DSØ) 

Fraværende: Britta Lindgren (konst. kasserer) 

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

 

1. 

 

Velkomst og information 

 

 

Formanden bød velkommen til alle og især den nye DSV-formand og 

informerede om, at der er tavshedspligt omkring mødernes indhold. 

 

Desuden informeredes om: 

• At Flemming Riis er blevet bedt om at indtræde i Sports Affaires i 

DanceSport Europe. 

• At hjælpen i forbindelse med kassererens død godt kunne være bedre. 

• At vi har fået en henvendelse fra KODA vedrørende turneringer i DS-regi. 

o DS afvikler ikke turneringer, det gør klubberne og de har i 

forvejen en afregning med KODA. 

• At formanden stopper i utide ved bestyrelsesmødet den 6. november og 

og stopper helt med virkning 31/12-2016. Formanden varetager derfor 

følgende officielle pligter inden stop: 

o Opstart af arbejdsgruppe med DIF vedrørende fremtidig 

økonomi 

o Forberede bestyrelsesmødet med dertilhørende valghandlinger. 

o DM-arrangementerne 

o VM-arrangementerne 
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2. 

 

Bestyrelsesmødet november måned 2016 

 

Bestyrelsesmødet finder sted på Sjælland den 6. november 2016. Dagsorden er i 

henhold til vedtægterne. 

 

Der er valg til følgende poster: 

 

• Forbundsformand (formanden fratræder i utide) – valglængde 1 år til 

normal turnus.  

o DSØ indstiller Karen Pedersen 

• Kasserer (3-årig periode) Britta Lindgren er midlertidig kasserer. Der er 

indtil videre ingen kandidater. 

• Eliteudvalg (2-årig periode)  

• Turneringsudvalg (2-årig periode) Katja Mikkelsen genopstiller 

• Dommerudvalg (2-årig periode) Kirsten Vejlby genopstiller 

• 3 suppleanter til appeludvalget 

• 2 revisorer 

• 1 revisorsuppleant 

 

Udover valghandlinger aftaltes det, at formanden laver en indstilling om 

vedtægtsændring så der kan vælges en kasserersuppleant, der kan være 

kassereren behjælpelig. 

 

Desuden fremsætter formanden – i enighed med det samlede FU - forslag til 

bestyrelsen om, at vælges man til 1 af de 3 øverste poster i forbundet, skal man 

straks afsige sig andre poster i forbundets udvalg og regioner. 

 

 

3. 

 

Økonomi - fremtidsperspektivet 

 

DIF’s bestyrelse har godkendt en ny økonomi tildelingsstruktur fra og med 2018. 

Derfor skal forbundet straks i gang med at tilegne sig viden herom, samt i gang 

med selve arbejdet omkring strategiske spor. 

 

Formanden har holdt det første planlægningsmøde med DIF-repræsentanten, og 

der er udarbejdet en køreplan for projektets gennemførelse. Derudover har DIF 

og forbundets repræsentant peget på de positioner der skal deltage i det tætte 

arbejde fremover. 
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Køreplanen vil blive udsendt til FU- hurtigst muligt. 

 

DSV havde anmodet om at få lavet en udspecificering af tal i forbindelse med 

årsregnskabet. Dette blev afvist for indeværende år. Det aftaltes dog, at den 

eksisterende kontoplan udsendes til alle med henblik på at lave fornødne 

ændringer til fremtidige konteringer. Det anbefales dog, at der tages hensyn til 

ovennævnte arbejdsgruppes arbejde inden arbejdet færdiggøres. 

 

 

4. 

 

 

Kasketter. 

 

I en kompleks organisation som DS, hvor mange har mange kasketter på, kan det 

være svært at vide hvornår man har hvilken kasket på. 

Der var en konstruktiv diskussion af, hvorledes man kan tackle disse situationer. 

 

Der var enighed om, at formanden – som beskrevet under pkt. 2 – udarbejder 

forslag til vedtægtsændringer til bestyrelsesmødet i november måned. 

 

  

 

5. 

 

Organisering - fortsat 

 

 

Der udspandt sig en fortsat drøftelse af muligheder og konsekvenser ved 

forslaget omkring ændring af organisationen. 

 

Der arbejdes videre med projektet på bestyrelsesmødet i november 2016.  

 

  

 

6. 

 

Fremtidige internationale turneringer i Danmark 

 

Der er indtil videre godkendt følgende turneringer i Danmark i årene der 

kommer: 

1. 2017 

a. EM 10-dans i februar i København 

b. EM Disco og Hiphop i maj måned i Danmark. 

 

FU tager beslutning om hvor EM i maj måned ligger. 

 

  

 

7. 

 

Eventuelt. 

 

Følgende kom på banen: 
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 • 1. turnering er nu afviklet med de nye turneringsrækker – det bliver en 

fremtidig succes. 

• TU meddelte at de har sat ekstra fokus på reglerne vedrørende 

godkendelse af sponsorkontrakter ved efterårets ranglister. Reglerne er 

et krav fra DIF, og vil blive håndhævet fremadrettet også. 

• Eliteudvalgsformanden og breddeudvalgsformanden fremlagde udkast 

til fremtidig træneruddannelse. Der arbejdes videre hermed i forhold til 

den fremtidige økonomiske model. 

 

Referat udarbejdet i udkast 19/9-16 og godkendt af det samlede FU den 27/9-16. 


