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Referat – FU-møde 24.2.2014 
Danmarks Sportsdanserforbund 

Mødegruppe: FU møde                                                                                                                                Referent: FR 
Dato: 24.2.2014 kl. 17.30     
Sted: Park Inn, Kastrup 
Tilstede: Flemming Riis, Hasse Stentoft, Karen Pedersen, Claus Larsen, Katja Mikkelsen, Sanne Funch, Alan Winter, Kenneth Riding, Jesper Stampe – under 

punkt 2 og 3 deltog Henrik Larsen. 
Fraværende: Kenneth Mølgaard-Pedersen (efter aftale) 
Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

 

1. 

 
Velkomst og information 
 

 

Formanden bød FU velkommen, og bød velkommen til formanden for PD – Alan 

Winter samt til sportschef Henrik Larsen. 

Derudover informeredes om: 

• Den internationale situation efter oprettelse af EDSU og arbejdet i den 

europæiske kommission med henblik på oprettelse af Dance Sport 

Europe. 

• At DIF ønsker vi skal arbejde med at få udviklet en frivillighedsstrategi. 

Punktet tages med på bestyrelsesmøde i april måned 14. 

• At forbundets it-adresse har været udsat for hacking – dette skulle nu 

være på plads igen. 

• At medlemsregistreringen kører på skinner. Der manglede ved mødets 

afvikling fortsat registreringer fra 4 foreninger. Disse er kontaktet. 

Desuden bedes man kontakte næstformanden i forbindelse med 

etablering af nye foreninger samt ved eventuelle ophør. Dette af hensyn 

til registreringer. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 
Præsentation og drøftelse af den nye elite- og 
talentpolitik. 

 

 

Det af eliteudvalgsformanden og sportschefen udarbejdede materiale blev 

drøftet grundigt. Der kom mange gode og konstruktive input til materialet. 

 

Eliteudvalgsformanden og sportschefen tager rettelserne og inputtene med 

retur og færdiggør materialet til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i april 

måned. 
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Det skal siges, at elite- og talentpolitikken retter sig mod de personer/grupper 

der er i Team Danmark arbejdet. 

 

 

3. 

 
TEMA:      PD 
 

 

Professional division blev diskuteret godt igennem. Der var en række input til 

hvorledes vi styrker den fremtidige organisering, den fremtidige rekruttering, 

samt hvorledes vi skal styrke den nationale og internationale indsats. 

 

PD og FU var enige om, at aktive PD dansere betragtes – og støttes – af 

forbundet på lige vilkår (afpasset efter disciplinanalyse/behovsanalyse) med 

øvrige elitepar, og at medaljer i PD er lige så vigtigt for os som i andre voksen 

kategorier (amatører og U21). 

 

PD-formanden Alan Winter tager forslagene med retur og får lavet en 

handlingsplan på beslutningerne/forslagene. 

 

  

 

4. 

 

Bestyrelsesmøde 2014  
 

 

Formanden informerede om, at der i forbindelse med bestyrelsesmødet kommer 

en DIF-repræsentant, der ønsker at medvirke til en drøftelse med den samlede 

bestyrelse. Dette er et tiltag som DIF har iværksat overfor alle specialforbund i 

2014.  

Derudover blev det gjort klart overfor udvalgsformændene, at rapporter m.v. 

skal foreligge i god tid i forhold til udsendelse til mødedeltagerne. 

 

  

 

5. 

 

 

Årsmøde WRRC 
 

Turneringsudvalgsformanden og breddeudvalgsformanden deltager i WRRC-

årsmødet i Krakow i Polen. På mødet er der anmodet om en afrapportering fra 

de to danske forbund. Der skal nu tages endelig beslutning om fremtidig 

medlemskab. 

Medlemsskabet tilfalder det forbund som er en non-profit organisation og som 

har rod i NOC (national olympic comittee). 

 

  

 

6. 

 
Eventuelt. 

 

• Breddeudvalgsformanden tager kontakt til foreningerne i Silkeborg, med 
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 henblik på et samarbejde omkring skoleindsats. 

• Breddeudvalgsformanden har deltaget i et seminar omkring den nye 

folkeskolereform. Reformen giver muligheder, men giver også mange 

begrænsninger i forhold til det fremtidige frivillige arbejde. 

• Breddeudvalget ønsker at deltage i afviklingen af det kommende 

”verdensmesterskab” i andre danseformer. 

• Breddeudvalget har taget initiativ til en dommerkongres for andre 

danseformer. 

• Michael Holst-Olesen er inviteret til Tyskland til 

gennemgang/introduktion i det nye dommersystem 2.0. 

• Vi har fået en henvendelse fra en forældre (jurist), der ønsker at hjælpe 

forbundet i blandt andet opholdssager. 

• Turneringsudvalget er næsten færdig med en redigeret udgave af 

turneringsreglementet. Udgaven bliver nu toptunet og giver mulighed 

for at klikke sig vej igennem materialet – hvilket gør tingene mere 

overskueligt. 

 

Referat udarbejdet den 2. marts 2014 og godkendt den 8. marts 2014.  


