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Referat 

Danmarks Sportsdanserforbund 

Mødegruppe:     DS - Bestyrelsesmøde Referent: Katja 

  Dato:               25. november kl. 10:30 

Sted: Idrættens Hus 

Tilstede: Karen Pedersen - formand, Thomas Nielsen - næstformand, Jimmi Kristensen - TU, Davith Hegaard - MU, Martino Zanibellato -PD, Jesper Lyhne - BU, Kirsten 
Sørensen - DU , Mette Elkjær - Sportschef, Gitte - DSØ, Katja Mikkelsen - kasserer, Lars Kroman – DSV,  Gert Wilander – DSV, Jørgen Larsen – DSØ, Jørgen Larsen – DSV, 
Jørgen Herholt – dirigent, Mathias Kehlet – DSV,  Sandra Sørensen – Aktive danseres repræsentant. De sidste 2 var med på skype  

Fraværende: 1 repræsentant fra EU 

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

 

1. 

 

Information fra FU 

NEC i Dresden – der blev afholdt møde mellem landene, enighed om at forsætte 
samarbejdet i standard og latin 
Medlemsmøde i DSV og DSØ, begge møder var konstruktive -stort ønsker fra 
begge sider om breddearrangementer. Der skal laves en sammenskrivning af 
ønsker fra møderne. 
Jimmi har været til møde omkring fundraising i DIF 
Turnering i går i samarbejde med DDD og DS – Karen holder møde med Henning 
Christensen snarest. 
 

 

 

 

 

2. 

 

Valg 

• Næstformand: 
Forslag fra FU Thomas Nielsen 
Forslag fra DSV Henrik Brink 
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•   Thomas Nielsen genvalgt 
• EU - formand: 

Micki Chow valgt 
• TU – formand: 

Jimmi Kristensen valgt 
• DU – formand: 

Kirsten Sørensen valgt 
• Suppleanter til AU: 

Jørgen Herholdt valgt 
Bent Nielsen valgt 

• Revisor: 
Ernst og Young  valgt 
 

 

3. 

 

DIF’s kompetence center 

 
Kl. ca. 11.30 indlæg om DIF’s kompetence center v./ Helge Mortensen 

  

 

4. 

 

Forslag 

 
FU, stiller forslag til ændring af §9.12 – øvrige udvalg m.m. punkt L+M: 
2 revisorer, heraf 1 skal være registreret eller statsaut. Revisor 
1 revisorsuppleant 
Ændres til: 
1 statsautoriseret revisor 
 
Begrundelse: 
Administration af udbetalinger og overordnet regnskab er overgået til DIF, der 
har Ernest & Young tilknyttet. 
Forslaget vedtaget 
 
FU, stiller forslag om: Nedlæggelse af regionerne – Bilag 1 

 

FU 
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Forslaget blev modtaget positivt, og kan godkendes på betingelse af småting 
rettes – Karen, Micki og Kirsten foretager rettelserne og sender ud til 
bestyrelsen. Endelig godkendelse sker på et udvidet FU 
 
MU, stiller forslag til ændring af §10.3: 
Udvalgets medlemmer kan ikke beklæde andre poster til hvilke, der er 
knyttet stemmeret i DS’ bestyrelse, eller poster i siddende udvalg eller 
regioner. 
Ændres til: 
Udvalgets medlemmer kan ikke beklæde andre poster til hvilke, der er 
knyttet stemmeret i DS’ bestyrelse, dog kan man sidde i et udvalg, men 
ikke have stemmeret i DS’ bestyrelse. 

Begrundelse:  
Det er fjollet at have kræfter i FU der er begrænset af, at kunne hjælpe i 
andre udvalg på baggrund af deres post i FU, og MU ser ikke nogen grund 
til, at et FU medlem ikke kan sidde i udvalg, så længe der ikke er tale om 
en formandspost. 

Forslaget vedtaget 

MU, stiller forslag om fjernelse af: 
§9.14 Forretningsorden for Danmarks Sportsdanserforbunds bestyrelse 
§10.4 Forretningsorden for Danmarks Sportsdanserforbunds 
forretningsudvalg 
§ 11 Forretningsorden gældende for det udvidede FU 

 

Karen 

 

 

 

 

 

 

 

 

FU 
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Begrundelse: 
Under en samtale med Jan Darfeldt (speciel konsulent i DIF) om hvorvidt den 
netop udfærdigede forretningsorden for udvidet FU egentlig skulle stå i 
vedtægterne, hans svar var et klart og rungende nej, og han anbefalede på det 
kraftigste at det nuværende punkt 9 14 og 10.4 samt den i maj vedtaget §11 blev 
skrevet ud af vedtægterne snarest og blot lå som bilag til disse. 

Vedtaget 

Forretningsordenen vedlægges som bilag, skal stå i begge referater – altså på 
førstkommende møder 

MU, stiller forslag om: En generisk renskrivning/omskrivning af de gældende 
vedtægter såfremt bestyrelsen ovenfor vedtog at; bestyrelsens-, 
forretningsudvalgets- og udvidet forretningsudvalgs forretningsordener skrives 
ud af vedtægterne som anbefalet af DIF 

Vedtaget  

 

 

 

 

FU 

 

FU 

 

 

 

5. 

 

Forretningsudvalgets og de stående udvalgs 
aktivitetsforslag for kommende år 

 
• Breddeudvalgets aktivitets- og budgetforslag – vedlagt bilag 2 

Der arbejdes pt med workshops i standard og latin 
• Turneringsudvalgets aktivitets- og budgetforslag – vedlagt bilag 3 

Ønske at udvikle afholdelse af ranglisterne – grandprixturneringer – nyt 
turneringssystem – opdatering af reglementet – soloformationsdans -
soloturneringer 

• Eliteudvalget, intet fremsendt 
• Dommerudvalgets aktivitets- og budgetforslag – vedlagt bilag 5 
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Vi vil gerne have nogle flere dommere i standard/latin på østsiden – 
Eliteudvalget vender tilbage med datoer på samlinger, således at der kan 
fastsættes en dato for dommerseminar 
Udarbejde en gennemsnitspris på dommere 

• Professional Division, intet fremsendt  
Følgende sidder i udvalget – Alan Vedel, Simon Horsleben. Vil undersøge 
hvad kan man tilbyde PD par, hvordan er fremtiden for professionelle. 

• Medieudvalgets aktivitets- og budgetforslag – vedlagt bilag 7 
Vil gerne have sit budget fra sidste år overført, så der er penge til at lave 
nogle profilfilm om de forskellige dansearter 

• FU’s aktivitets- og budget forslag – vedlagt bilag 8 
 

6 Jubilæum Mathias Kehlet, Jesper Lyhne og Davith vil gerne med i et hurtigt arbejdende 
udvalg omkring hvad der skal ske til jubilæet 

Karen  

 

7. 

 

Drøftelse af kommende års budget 

Fremover er det vigtigt at få en kolonne med de sidste regnskabstal, senest 
30.september måske skal vi have flyttet DM Different Styles og dommerkongres 
beløb til andre udvalg. 
Der skal hensættes kr 100.000 til jubilæum 
Der skal hensættes penge til nye pads 
Der skal hensættes et større beløb til et årsmøde end hidtil for et 
bestyrelsesmøde. 
Der skal hensættes penge til Badjango via fonde m.v. 

 

 

 

8. Evt. Præsentation af Badjango v/Maja 
Nordeafonden – søger foreninger og forbund, de har masser af penge til 
bevægelse, her kan evt. søges om penge  
Der er et ønske om at vi som forbund rette henvendelse til WDSF omkring 
dommersystemet – Mette forhører sig hos dommerne og laver et oplæg til  
konstruktive forslag til systemet 
Appeludvalget – LDT har endnu ikke hørt fra AU, de rykkes 
 

 

 

Mette 

Karen 
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