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Referat – FU-møde 10.4.2013
Danmarks Sportsdanserforbund
Mødegruppe:
Dato:
Sted:
Tilstede:
Fraværende:
Nr. Punkt
1.

Status

FU møde
Referent: FR
10.4.2013 kl. 17.30
Park Inn, Kastrup
Flemming Riis, Hasse Stentoft, Karen Pedersen, Claus Larsen, Jens Bouet, Sanne Funch, og Kim Winding Larsen, Katja Mikkelsen
Mads Pedersen ,
Kommentar/beslutning/opgave
Action

Deadline

Formanden bød FU velkommen, og anmodede om udvalgenes status:
EU:
- at der arbejdes på at få færdigskrevet materiale omkring ATK.
- at vi har en irriterende sag med Italien omkring manglende frigivelse
af dansere. En af sagerne er af Italien blevet indberettet til juridisk
afdeling i WDSF.
BU:
-

at der er indgået samarbejde med DGI/Skoleidræt omkring
profilskoler.
at BU-formanden har været til World Cup i kørestolsdans.
Arrangementet lod meget tilbage at høre.
at der arbejdes videre med SFO-samarbejdet.
at WRRC på deres AGM 2013 i Prag tog beslutningen om at alle
deres medlemslande SKAL være medlem af WDSF. Det betyder at vi
nu er eneste forbund i Danmark der er medlem af WRRC.

Kasserer:
- regnskabet er færdigt – der mangler kun sidste godkendelser.
DSV:
-

der er ikke tilfredshed med uddannelsesniveauet for dommere i
andre danseformer.
der er også fundet underslæb i regnskabet tilbage til 2008. Så der
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-

-

lægges yderligere 30.000 kr. på i underslæb. Det samlede underslæb
fremlægges for politiet snarest.
Randers Sportsdanserforening RAFFI er lukket. En større konflikt
imellem foreningen og instruktørerne gjorde at bestyrelsen trak sig
og der var ingen til at tage over. Der arbejdes i forældrekredse på
måske at kunne genstarte. Danserne har derfor mulighed for at
danse under DSV-navnet indtil videre.
de sidste rettelser til turneringsreglementet for andre danseformer
er fremsendt til TU.
At der indkaldt til HB-møde den 25. april 2013

TU:
-

DSØ:
-

TU-reglementet er ved at være færdiggjort
Der arbejdes fortsat på at skaffe haller til DM-arrangementerne til
efteråret.
Hasse Stentoft er stoppet i TU – opgaverne er ved at blive fordelt i
udvalget.
DK4-kontrakten er næsten færdiggjort.
Der er en meget dårlig speaking i WDSF-udsendelserne i Eurosport.
Det må være et krav at når man sender et sådant arrangement, at
man så finder en der kender noget til sporten.

der er et HB-møde på vej den 17. april 2013.

Næstformand:
- at der fortsat arbejdes på at finde et tidspunkt til NEC. En mulighed
er fortsat 31. august 2013 i Herlevhallen.
Formand:
- at der måske er en opblødning på vej i WDSF-tildelingerne af
fremtidige voksenmesterskaber. Nyt forventes indenfor den næste
uge.
- at WDSF mærker pusten i nakken, hvorfor de pludselig er begyndt at
invitere medlemslandene til ”åbne møder” med åben dagsorden.
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Noget Danmark og de nordiske lande har praktiseret et par år
efterhånden.

2.

Code of Conduct for ledere i DS

Punktet er flyttet til bestyrelsesmødet i juni måned.

3.

Nyhedsbrev

Målsætningen med nyhedsbrevet blev drøftet.
Der var ikke helt enighed om brevet skal bruges som opsamling eller som
”nyhedsskabende” medie.
Der var enighed om, at vi – indtil videre – satser på at udsende 4-6 nyhedsbreve
pr. år.
Næstformanden arbejder videre med at finde en sponsor til brevene.

4.

Frivillighedstjek.dk

Den af DIF udarbejdede hjemmeside www.frivillighedstjek.dk blev drøftet.
Der var enighed om, at siden indeholder rigtig mange rigtig gode input til det
arbejde med – og skaffe – frivillige medarbejdere til organisationen.
Regionerne bedes understøtte foreningerne, så de bedst muligt kan ud- og
benytte den pågældende hjemmeside.
Regionerne ansvarlige.

5.

Sportschefens funktionsbeskrivelse – herunder
offentliggørelse.

Der er indgået en ny kontrakt med sportschefen i samarbejde med Team
Danmark, hvorfor der også er udarbejdet en fornyet funktionsbeskrivelse.
Funktionsbeskrivelsen blev gennemgået og materialet blev taget til efterretning.
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Funktionsbeskrivelsen samt sportschefens arbejds- og kontakttider vil snarest
blive offentliggjort på hjemmesiden.
Formanden ansvarlig i samarbejde med eliteudvalgsformanden.

6.

Økonomi

Processen omkring årsregnskabet var gennemgået tidligere.
DSV havde – efter underslæbet – lånt 15.000 af DS – for at få tingene til at løbe
rundt.
Disse penge er allerede betalt tilbage til forbundet.

7.

Ny hjemmeside

Der blev udtrykt kritik af formanden for at have startet hjemmesiden op inden
processen var blevet færdiggjort.
Bestyrelsen har igennem de sidste 3 år gentagne gange arbejdet med input,
ønsker, opsætninger m.v. til en kommende hjemmeside, hvorfor beslutningen
blev at hjemmesiden skulle op NU. Der er ganske enkelt ikke tid til flere
udskydelser.
Alle har ansvaret for – i løbet af meget meget kort tid – at komme med relevante
ændrings- og udvidelsesforslag til hjemmesiden, således at vi kan få lavet den
bedste side vi overhovedet er i stand til.
Formanden følger dette op overfor Christian Strandberg.
Der er samtidig lavet aftale omkring betaling for andet udført arbejde af anden
leverandør.

8.

Bestyrelsesmøde – dato

Der var enighed om, at bestyrelsesmødet fastsættes til den 2. juni kl. 10.00.
Formand og kasserer udmelder sted indenfor kort tid.
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9.

FU-møder

Der var et ønske om, at alle møder fremover afvikles kl. 17.30 – af hensyn til
dem der kommer langvejs fra.
Dette besluttedes.

10.

Dommerinfo

Der har været lidt rod i dommerpåsætningerne til 10-dansen i Struer. Årsagen
har været et nedbrud i en computer.
FU anmoder fortsat om, at dommerlisterne på nettet holdes ajour i henhold til
aftale.

11.

Afholdelse af DM

Beslutningen om at afvikle DM’erne efter en ny modus har vist sig at være for
ambitiøs i forhold til tidsrammen.
Det besluttedes derfor, at DM’erne for 2013 afvikles efter ”gamle” principper, og
at vi fra 2014 og fremad kører efter nyt modus.
Regionsformændene koordinerer med de interesserede klubber.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en række personer der har stor
erfaring med afvikling af mesterskaber – styret af formanden og tu-formanden.
Sportschefen vil blive inddraget heri.
Formanden taler med interessenter til arbejdsgruppen og koordinerer med tuformanden.

12.

Drøftelse om udvalg

Der var enighed om at ændre på FU-møderne fremadrettet – så hvert udvalg
fremover har ”hovedparten” af mødet – dv.s at man kan gå mere i dybden med
hvad der sker i de enkelte udvalg.
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Fordelingsplan fremsendes af formanden snarest belejligt.

13.

Eventuelt.

•

•

•

Eu-formanden informerede om det sidste nye omkring
dommerbedømmelsessystemerne i Grand slam-turneringer. Systemet
vækker begejstring.
TU-formanden udarbejder en liste over hvem der har adgang til
turneringerne på partoutkort. Samtidig skal det drøftes på
førstkommende bestyrelsesmøde – HVEM – der har ret til et
partoutkort.
Der blev rykket kraftigt for aftaler omkring gennemførelse af DM i 2013.
Regionerne ønskede en større involvens.

Referat udarbejdet den 13. april 2013 og godkendt den 29. april 2013.
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