
Minute Taker Micki Chow (MC)

Attendees Karen Pedersen (KP), Katja Mikkelsen (KM), Kirsten Sørensen (KS), Davith Hegaard (DH), Jimmy Kristiansen (JK), Jesper
Lyhne (JL), Martino Zanibellato (MZ)

Others Afbud  Thomas Nielsen (TN), Mette Elkjær (ME)

Type Note Owner Due

1. Velkomst og information INFO Sidste nyt fra WDSF

Shawn Tay indkaldt til møde i Stuttgart, hvor KP har deltaget:

- Opfordring til overholde reglerne - tilmelde til tiden mv. 

- Diskussion om PD: Man ønsker at højne niveauet. Desuden ønsker man at
aktive PD-dansere kan være WDSF dommere. Dette var der ikke enighed
om. Man vil arbejde videre på et konkret forslag til næste års AGM.

- German Open: Der manglede beretning om parrenes placeringer. DH laver
drejebog baseret på regler nedskrevet ved sidste møde.

- JDS: Der blev afholdt møde med JDS. Fra DS deltog Karen, Thomas og Met‐
te. Fra JDS deltog bestyrelsen samt trænere. På mødet blev der bl.a. snakket
om årsagen til at klubben havde trukket sig som organisator af DM i 10 dans
og klubbens fravalg af kraftcenter.
Det blev besluttet, at vi vil fortsætte dialogen i form af et møde i efteråret, hvor
Helle Loft, Karen og Mette vil deltage.

- Jubilæumsweekend 2019: ME fik til opgave ved sidste møde at kontakte
danserne vedr. afholdelse af alle DM'er samtidigt, men der ikke kommet tilba‐
gemelding. Indre-FU har derfor besluttet at afholde en jubilæums-festival over
fredag-søndag til april næste år hvor DM 10-dans, Latin, Standard og 3. point‐
turnering i Different styles afholdes.

KP, DH

2. Ansættelse af ny
sportschef

DONE Der har været fire ansøgere og har været ansættelsessamtaler med alle
fire. Mette Elkjær blev ansat som ny sportschef med start 1. oktober.

KP

3. Strategimøde INFO Der er udsendt endeligt program for på lørdag. Der er på nuværende tidspunkt
31 deltagere, men desværre meget få tilmeldt fra DS. KP er ked af at klubber‐
ne ikke har kunne afse tid til dette møde. Vi skulle helst være så mange som
muligt. Målet for mødet er at finde den rette model for en ny organisation, og
der er inviteret folk fra svømmeunionen og ro-/kajak forbundet, som har været
samme proces igennem.

KP har også modtaget seneste medlemstal: DS har 5937 medl., Folke‐
dans: 5350 medl., Squaredans: 1057 medl., Senior: 2739 medl.

MC udsender strategiaftalen, samt link til rapporterne fra DIF.

KP, MC

4. Nyt fra diverse udvalg INFO BU: Der er ikke sket så meget i løbet af sommeren. Der indkaldes til BU møde
30. sept. i Aarhus. Udvalget består af af Jesper Lyhne, Rene Brix, Åse, Vibe‐
ke, Claus Alrum + 1. Der er blevet afholdt breddeweekend i Sakskøbing med
Macin & Ksenia, Simon og Victoria Franova i starten af august. KP forfatter en
beretning om weekenden og annoncerer at weekenden afholdes igen til næste
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år (Afholdes igen den 3.- 4. august).

DU: Der er udsendt opkrævning for dommerlicenser. En del har ikke betalt
endnu, så der bliver rykket inden længe. Der er problemer med dommerpå‐
sætningen i efteråret. Kommende rangliste vil der være overvægt af vest-dom‐
mere selvom ranglisten afholdes i øst. Udfordring i forhold til dommerkongres i
2019, da DM'er afholdes fredag, lørdag og søndag.

EU: Der skal findes en ny formand for EU med valg i november, da ME er an‐
sat som sportschef. Alle får til opgave at skaffe skriftlig tilsagn fra kandidater til
posten inden DS FU-mødet onsdag d. 24. oktober.

MU: DH har kontaktet tv-kanaler, men de er meget afvisende for broadcast af
sportsdans. Der kommer en dele funktion til invitationer.

TU: Susanne Smed er stoppet som TU-formand, men vil gerne hjælpe til med
opgaver i TU. Nadja er desuden trådt ud af udvalget. KM har derfor spurgt JK
om at træde til som konst. formand. JK skal vælges på bestyrelsesmødet
d. 25. november og indstilles skriftligt.

Der blev drøftet evt. afholdelse af en mulig WDSF turnering i Hip Hop i
2019, NM i Rock/Boogie i 2020 evt. i Næstved, samt NEC i Danmark i 2021.

PD: MZ har fundet 2 medl. til udvalget: Claus Larsen og Allan Vedel. Udvalget
godkendes af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde d. 25. november.

DSØ: Der arbejdes på et beslutningsforslag om nedlæggelse af regioner til DS
FU-mødet onsdag d. 24. oktober. Der blev drøftet rangliste i november og for‐
deling af ranglister til næste år.

DSV: KS informerede fra DSV.

5. Ansættelse af
udviklingskonsulent

INFO ME bliver ansat for 32 timer/ugen. Hun vil gerne hjælpe forbundet med udvik‐
lingsopgaver på projektbasis. Hun må gerne ansættes til konsulentopgaver
på timebasis/projektbasis jf. TD. KP arbejder videre på dette.

KP, ME

6. Præcision
 af udtagelse af par til
EM/VM i junior 2 og
ynglinge

DECISION Der er forsat tvivl omkring udtagelser til EM/VM. FU præciserer beslutningen
fra mødet d. 5. juni:

Udvidede FU blev enige om at præcisere reglerne for udtagelse til VM/EM: 

- Danmarksmesteren udsendes som Danmarks førstepar. 

- Nr. 1 på ranglisten udsendes som Danmarks andet par, såfremt der er tale
om et andet par end danmarksmesteren.

- Er Danmarksmesteren og nr. 1 på ranglisten det samme par udsendes nr. 2
på ranglisten.  

- Er der nogen af disse par, som der ikke kan deltage grundet skader eller
manglende tilmelding inden deadline går invitationen til næste par på rangli‐
sten. Kravene bliver præciseret i brevet med invitationen af parrene. 

- Er der point på ranglisten er det resultatet fra den sidst dansede rangliste tur‐
nering, som er afgørende. 

- Alle par skal i forbindelse med en evt. udsendelse til et mesterskab forinden
have underskrevet yde-yde aftalen og efterleve denne for minimum indevæ‐
rende og det kommende kalenderår.

ME

7. Input fra jer DECISION - Et bruttogruppe par har henvendt sig. De skal deltage i en turnering i udlan‐
det samme dato som den kommende elitesamling. De skal betale for denne
samling, selvom de ikke kan deltage - kan det være rigtigt. Der blev drøftet om
datoen for elitesamlingen var udsendt inden parret har købt rejsen. KP/ME un‐

KP, JK



dersøger.

- WDSF kort: Vi har nogle par som kun danser WDSF-turneringer, men ikke
DS turneringer. Det blev drøftet hvorvidt alle danske par ikke skal kræves at
deltage i ranglister og ikke mindst til DM hvert år. JK tager med til næste TU
møde.

- Rejsesponsor: Nedsætte et udvalg for at kontakte rejsebureauer som et rej‐
sesponsorat. KS/MC arbejder på dette. JK og/el. KS deltager i DIF møde om‐
kring fundraising torsdag d. 6/9 kl. 17-19.

- Underskrevet yde-yde kontrakt i forbindelse med udtagelse i både junior 2 og
ynglinge. KP kontakter TD.

8. Evt. INFO - Folkedans Danmark vil gerne have kopi af udtalgelsesregler. Kan der arbej‐
des på at indføre regler i WDSF for Nordisk Folklore.

- Der blev drøftet forrige kraftcenter hvor 2 par deltog i et show i tivoli i frokost‐
pausen. Det er ikke ekstraordinært at par får lov til at gå hvis de skal no‐
get. Det bør tages op i EU om der skal fastlægges regler for dette.

- DH laver en drejebog for afholdelse af kraftcentersamlinger.

TU, KM, EU


