
Referat af udvidet FU-møde 23-08-2017 på Scandic i Odense 

Afbud fra Alan Winther, Michelle Abildtrup deltager via skype i første del af mødet 

1. Siden sidst. (brev til danserne), møde med Henrik 

Formanden orienterede om at der er tavshedspligt fra alle DS møder 

Sportschefen har formanden med på cc, på alt der bliver sendt ud. 

Dagsordenen tilrettelægges fremover, således at sportschefen kan deltage i den første del af 

mødet. 

2. Formel konstituering af Michelle som EU – formand 

Michelle blev valgt som konstitueret formand indtil næste bestyrelsesmøde 

3. Situationen i Rusland  

Rusland er igen en del af WDSF 

4. Referat fra WDSF – mødet i Singapore 

Formanden orienterede om de forskellige møder i Singapore bl.a. DSE, der gerne vil have mere 

samarbejde i Europa, samt selve AGM’et. 

Karen blev valgt til Disiplinary Counsil, mens Katja efterfølgende er indstillet til udvalget om andre 

danseformer.  

5. Referat fra Irland 

Meget spændende at se hvad der sker i Irland, måske kan det bruges i vores udvikling af eget 

forbund. 

6. Stående udvalg 

Der blev bredt orienteret fra de forskellige udvalg. 

7. Forberedelse til beskrivelse af diverse udvalgsformænds opgaver. 

Udvalgsformændenes/udvalgenes opgaver fremsendes til Karen inden strategimødet. 

8. Anvendelse af DS – logo  

Micki udarbejder forslag til en procedure 

9. Strategimødet den 29 og 30. september. Hvem skal deltage 

Fredag den 29. oktober kl. 16.30, sted afklares. 

DSV og DSØ får betalt at 3 medlemmer deltager, mens resten af betales af vest og øst. 

10. Vores vedtægter skal ses efter og redigeres 

Thomas nedsætter et udvalg, der laver et udkast. 

11. turneringskalenderen I 2018 

Det blev besluttet, at bibeholde DM latin hvor det ligger og flytte DM kombi til søndag efter DM 

Standard. 

Flytning af DM’erne til foråret blev besluttet og derfor kan turneringskalenderen nu udsendes for 

2018. 

12. DSV's punkter: 

 Alle valg til udvalg skal ske efter vores vedtægter 

Punktet blev drøftet – og valgproceduren blev præciseret 

 Rejseprojekt: forslag; Parrene som er berettiget til tilskud, skal selv kunne vælge hvilke 

turneringer de får støtte til, udfra alle WDSF godkendte turneringer. 

Tages på som punkt til næste FU-møde 

 Forslag til hensigtserklæring om at tilføje ED til vores vedtægter under udvalg (Dog uden 

stemmeret i bestyrelsen) 

DSV kommer med forslag til vedtægtsændringer 



 Inhabilitet: Ifølge DIF's vedtægter/regler skal det følges igennem alle udvalg og alle poster i DS. 

Inden hvert punkt, skal FU/bestyrelse vende om nogle er inhabile – det er tætte relationer, familie, 

butik/forretning 

 Oprette et Udviklingsudvalg (dog uden stemmeret i bestyrelsen) 

Udviklingsudvalget, ses som det udvalg der bliver styregruppe i Strategiske Spor 

 Ret i referat, sådan at det ikke kan misforstås at Bjørn ikke er med til at vælge hvilke dommere 

der skal dømme nogen som helst turneringer. 

Fejlen i referatet rettes. 

 Forslag fra Bent Rytter om valg af aktiv repræsentant (som bestyrelsen bad ham om at komme 

med på sidste bestyrelsesmøde). 

Bent Rytter har fået til opdrag at lave et aktivdanserudvalg. 

 DM Hold 

Afholdes kun for seniorer i indeværende år 

 Forslag om at lave præcise og målbare retningslinier for hvad der skal til for at få støtte på alle 

niveauer, som Elite danser. 

Tages med på næste FU-møde, hvor sportschefen deltager 

 Fremlæggelse af DSV breddeprojekt 2017/18 

Projektet blev fremlagt – godt initiativ 

 

13. Eventuelt 

Mailkonti ændres til gmail – dette gøres snarest Formanden tager igen kontakt til Claus Petersen 

omkring dette 

 

Forbundet har indgået et personligt forlig med de ansvarlige bag VM Standard og VM PD Standard 

afholdt i Århus 2016. Forbundet har fået det halve af det skyldige beløb svarende til ca 54.000 kr. 

Forbundet har dermed fået et tab på ca. samme beløb. Forliget er dog ikke endeligt fyldestgjort af 

skyldner. 

 

14. Næste møde 

Næste møde afholdes den 25.10.2017 

 

 

Referent: Katja Mikkelsen 

 

 


