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Referat  

Danmarks Sportsdanserforbund - Forretningsudvalg 

Mødegruppe: FU - møde     Referent: Micki Chow (MC) 

Dato: 24. oktober 2018 kl. 18:00 

Sted:                 Skype (henholdsvis Idrættens Hus, København og Århus) 

Tilstede: Karen Pedersen (KP), Thomas Nielsen (TN), Katja Mikkelsen (KM), Jesper Lyhne (JL), Kirsten Sørensen (KS), Davith Hegaard (DH), Jimmy Kristensen (JK), 
Mette Elkjær (ME) og Micki Chow (MC) 

Fraværende: Martino Zanibellato (MZ) 

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

 

1. 

 

Siden sidst  

1. Henning Christensens kommentar på fb 
2. DIFs budgetmøde 
3. Brev fra WDSF om dommere 
4. medlemsmødet 

- KP har været i kontakt med til DDDs formand Henning Christensen. Der 
var enighed om en stor nedgang blandt antallet af dansere i begge 
forbund og at et fremtidigt samarbejde er nødvendigt. Der afholdes et 
telefonmøde vedr. afholdelse af rangliste samtidigt med DDDs DM Latin 
d. 24/11. KP afholder møde med DDD vedr. økonomi og praktik. Derefter 
træffer indre FU/TU/Sportschef beslutning om dette skal gennemføres. 
 

- KP har været til DIFs budgetmøde. DS står til at få samme tilskud til 
næste år, dog minus 1000 kr. Dette skyldes at DS har mange aktiviteter 
og derfor kan fastholde sit tilskud. 
 

- WDSF har udsendt spørgeskema til WDSF dommere som skal besvares 
for at kunne påsætte bedre paneler -  et slags CV over erfaring som 
danser/træner/dommer. 
 

- KP orienterede om medlemsmødet i Kbh, og udarbejder et fælles skriv 
efter medlemsmødet i Aarhus. 

Indre/FU 
TU 
Sportschef 

 

 

 
 

 

 

KP 
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2.  PD – pars deltagelse i DM og lignende. - FU præciserer at PD par skal have deltaget i DM 2019 for at kvalificere 
sig til EM/VM næste år, og der skal danses hhv. 5 standard og 5 
latindanse. 
 

- TU tilføjer til turneringskalenderen at DM Standard, latin og 10-dans for 
PD ligeledes afholdes i forbindelse med jubilæumsweekenden i 2019. 
 

 

 

TU 

 

3. Pars deltagelse i danske turneringer og 
udenlandske  

- TU indskriver præcisering fra ”TU Nyt  - Jan 2018” ind i 
turneringsreglementet 

TU  

4. Turneringer i DS - Der skal tænkes nyt i forhold til turneringer i DS. JK samler idéer fra alle 
til videre behandling i TU. 
 

Alle/TU  

5. Fra udvalgene - BU: BU har næste møde 9. dec. 
 

- DU: KS orienterede om dommere ved kommende ranglister. TU og DU 
kigger i fællesskab omkring opdatering af regler for fordeling af 
dommerpaneler. 
 

- EU: ME orienterede som afgående EU formand om de seneste 
aktiviteter i udvalget. Næste møde i EU er 4/11. 
 

- TU: TU har udskudt næste møde til efter det sidste DS medlemsmøde i 
Aarhus d. 31/10.  
VM udtagelse: TU og sportschefen kontakter par udtaget til VM Ynglinge 
Latin i henhold til turneringsreglementet §32-34. 
 
Opdatering af reglement: Kim arbejder på opdateret reglement. 
Turneringsreglementet opdateres inden søndag.  
 
Udenlandske turneringer: TU orienterer at alle par skal huske at 
informere TU om deltagelse i udenlandske turneringer. 
 

- MU: Nyheder på hjemmeside: Der laves et fælles indlæg om 
weekendens resultater hvis parrene sender til MU senest mandagen 

BU, DU, EU, 
TU, MU, PD 
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efter en WDSF turnering. 
 

- PD: MZ var ikke tilstede. Derfor udskydes status til næste FU møde. 
 

6.  Sportschefens deltagelse i møder - KP foreslog at sportschefen har lov til at deltage i FU møder. Dette blev 
godkendt. 

 

 

 

7.  Valg til november 

Næstformand 

Ny EU – formand 

Formand for TU 

Formand for DU 

Suppleanter til AU  

1 revisor 

1 revisorsuppleant 

Dirigent? 

KP informerede jf. DS’ vedtægter §9.8: ”Ret til at stille forslag på 
bestyrelsesmøder har ethvert medlem af bestyrelsen. Ethvert forslag som ønskes 
behandlet af bestyrelsen, herunder forslag til valg i henhold til § 9, stk. 12, skal 
fremsættes skriftligt til DS' kontor. Det skriftligt formulerede forslag skal være DS 
i hænde senest 4 uger forinden afholdelsen af det bestyrelsesmøde, på hvilket 
forslaget ønskes behandlet. Hvis der inden fristens udløb ikke er indkommet det 
fornødne antal kandidater, kan der af dirigenten gives mulighed for at opstille til 
de vakante poster på selve bestyrelsesmødet. 
Personer på valg og personer der er indstillet til valg, skal senest 2 uger før 
fristen for indsendelse af forslag til det pågældende bestyrelsesmøde 
tilkendegive overfor bestyrelsen om man er villig til genvalg eller ej.” 
 
Indtil nu har følgende tilkendegivet deres genopstilling/kandidatur rettidigt: 

- Næstformand: TN er på valg og modtager genvalg 
- EU Formand: FU indstiller MC til ny formand for EU 
- TU Formand: FU indstiller JK til formand for TU 
- Formand for DU: KS er på valg og modtager genvalg 
- Suppleanter til AU: Der tages kontakt til de nuværende suppleanter med 

henblik på genopstilling: Jørgen Herholdt og Claus Dindler. Der er 
desuden én vakant post som 3. suppleant til AU. 

 
Der fremsættes forslag til bestyrelsesmødet om nedlæggelse af den interne 
revisor og revisorsuppleant, da DS igennem en lang årrække har brugt Statsaut. 
Revisorer Ernst & Young. Ligeledes er regnskab og budget opstillet af DIFs 
økonomi afdeling fra 2018. Der er derfor ikke behov for en valgt intern revisor. 
 
KP finder dirigent til bestyrelsesmødet. 
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8.  Skoleprojekt -ansættelse af konsulent KP/MC informerede om en kommende skoleprojekt. Der udarbejdes en 

projektbeskrivelse som præsenteres til bestyrelsesmøde 25/11. 
KP, MC 

 

 

9.  Visioner fra Sportschefen 

Nyt fra sportschefen – herunder styregruppemøde 
i TD 

ME orienterede om den kommende masterplan: 

- Yderligere ATK implementering 
- Større samarbejde med elitekommuner 
- Sportschefen bliver i første omgang mere synlig i de tre store 

eliteklubber: JDS, ÅS og KAF, herefter tages kontakt til øvrige klubber. 
- Udviklingssamtaler – særligt med bruttogruppe par. 
- Værdiarbejde i elitetruppen 
- Øget fokus på mental sundhed/stresshåndtering 
- Støtte af PD: Der er blevet kæmpet hårdt overfor Team Danmark for 

fortsat direkte støtte til PD Standard, og det er lykkedes at skaffe 
støttemidler i 2019/2020. 

Mette  

10. Formanden vil gerne afholde møder med 
udvalgsformændene’ 

KP planlægger at afholde møde med udvalgsformændene umiddelbart efter 
bestyrelsesmødet i november 

KP  

11.  Oprettelse af UU DS ønsker at oprette et uddannelsesudvalg igen KP  

12.  Økonomi. 

KAF - CO 

KP har fremsendt statusregnskab til udvalgsformændene. 
 
WDSF har fremsendt ekstraregning til DS på tv-produktion ved EM Standard i 
København i 2018 pga. en misforståelse i forbundets forpligtelser. 
 

KP 

 

 

13. Praktikant – Adam ME informerede om en mulig ulønnet praktikant i DS. ME arbejder videre og 
koordinerer arbejdsopgaver til praktikanten fra driften og udvalg. 
 

Mette  

14. Evt - Nedlæggelse af regionerne: MC arbejder fortsat på forslag om 
nedlæggelse af regionerne. Dette skal forbi DIFs jurister. Forslaget bliver 
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indsendt inden for tidsfriten for forslag til bestyrelsesmødet. 
 

- Dialogmøder med JDS: DS har inviteret JDS til dialogmøder to gange for 
at indgå i dialog omkring klubbens fravalg af forbundets tilbud. Første 
møde blev afholdt 26. juni 2018 med deltagelse af KP, TN og ME for DS, 
hvor det blev aftalt at JDS skulle fremsende konkrete forslag til hvad DS 
kan gøre, for at JDS bliver hørt og imødekommet. DS rykkede for disse 
på andet møde d. 3. oktober 2018, hvor Helle Loft, ME og KP deltog for 
DS. Det blev aftalt at JDS ville sende klubbens forslag til DS efter mødet 
3. okt. DS har dog pt. fortsat ikke modtaget noget fra JDS. KP fremsender 
en ny reminder til klubbens formand. 
 

- Regnskabstal: Godkendte regnskabstal skal være tilgængelige på DS’ 
hjemmeside. 
 

- Sponsorregler: TU ønsker en præcisering af regler for reklamer på tøj. 
 

 


