
Sammen står vi stærkere 
Kommissorium for det strategiske organisationsarbejde i Danmarks 
Sportsdanserforbund (DS), Folkedans Danmark (FD), Dansk Senior Dans 
(DSD) og Traditionel Square & Contra Dance Danmark (TSCDD) 
 
1. Baggrund for projektet 
I DIF og hos de fire forbund har der igennem en længere årrække været sat fokus på hvordan den 
foreningsbaserede dansesport kan styrkes gennem organisatorisk udviklingsarbejde. De 
indledende trin i organisationsarbejdet blev således taget tilbage i april 2011, og resulterede i at 
DS to år efter vedtog en ny vision for fremtidens danseorganisation som: ”en samlende 
organisation for al dans i hele Danmark, såvel for den traditionelle sportsdans på bredde- og 
eliteniveau som for andre danseformer i tiden”.  
 
I forbindelse med det strategiske arbejde med DIF, blev der i den efterfølgende periode afholdt 
indledende samarbejdsmøder mellem de fire forbund som pt. arbejder fuldstændigt uafhængigt af 
hinanden. I denne proces kunne det ses at forbundenes styrker og svagheder komplementerer 
hinanden. Ved at samarbejde på tværs af forbund, kan der opnås langt stærkere tilbud til 
dansesporten og medlemmerne - særligt på uddannelse, kommunikation, samt det 
organisatoriske og sportslige plan. Derfor blev det besluttet at udvikle og teste forbundenes 
samarbejde på disse områder med hensigt på at disse områder skal fortsættes i en fælles 
organisation for alt dans i Danmark inden udgangen af 2021, hvilket blev nedfældet som strategisk 
mål i aftalen med DIF. 
 
Startskuddet til dette projekt blev endeligt taget ved strategiseminaret 1. september 2018. 
 
2. Formål 
Formålet med projektet er: 

- At skabe en stærk, fælles driftsorganisation ved at samle og udnytte frivillige og 
professionelle ressourcer på tværs af forbund. 

- At udbrede kendskab til den foreningsbaserede dans og dansesport (uanset danseart) til 
danskerne gennem fælles kommunikation. 

- At repræsentere dansesporten med størst muligt indflydelse i nationale og internationale 
organisationer og myndigheder. 

- At trække på hinandens erfaringer for at skabe nye tilbud til medlemmer. 
- At skabe nye aktiviteter og discipliner med international repræsentation gennem 

talentudvikling baseret på fælles erfaringer. 
- At udarbejde og gennemføre en fælles struktur for træneruddannelse gennem samarbejde 

mellem forbund. 
 



3. Succeskriterier og målemetode 
1. Kommissorium drøftes og godkendes af organisationsgruppen. Kommissorium fremlægges 

efterfølgende de fire forbunds bestyrelser. 
 

2. Samarbejdsudvalg nedsættes og udpeges. Der udarbejdes projektbeskrivelser for udvalg 
med egne succeskriterier og målemetoder, samt fremlægges navne på 
projektgruppedeltagere. 
 

3. Forslag til fælles forbund fremlægges på informationsmøder. Referat fra 
informationsmøder i alle 4 forbund indikerer om ny organisation er godkendt. 
 

4. Vedtægtsændringer i alle 4 forbund godkendes og der afholdes stiftende generalforsamling 
som vedtager ny organisation ultimo 2021. Referat fra generalforsamlinger i ny 
organisation og alle 4 forbund indikerer om ny organisation er vedtaget. 

 
 
4. Projektets produkt(er) 

• Organisationsgruppen drøfter og godkender kommissorium. Derudover skal 
organisationsgruppen drøfte og fastlægge en fælles kommunikationsplan for information 
om fremskridt i organisationsprojektet. 

• Organisationsgruppen skal fastlægge en handlingsplan med tidsplan for 
organisationsprojektets forskellige aktiviteter. 

• Organisationsgruppen skal drøfte og beslutte projektbeskrivelser for samarbejdsudvalg. 
 
5. Begrænsninger 
DS og FD er som de største forbund i samarbejdet forpligtet til at drive projektet og opnå enighed 
for at projektet kan avancere til næste milepæl. Øvrige forbund kan indgå i forskellige samarbejder 
på de forskellige områder på de fastlagte præmisser.  
 
6. Projektets organisering 
Der nedsættes en organisationsgruppe bestående af 2 personer fra DS, samt 2 personer fra FD. 
Organisationsgruppen kan supplere sig selv med yderligere personer ad-hoc i perioder.  
 
Organisationsgruppen refererer og rapporterer kvartalsvist til en følgegruppe bestående af 
formændene fra de fire forbund, som skal sikre fremskridt i projektet. 
 
7. Tidsramme 

• Kommissorium skal være nedskrevet ultimo 2018 
• Samarbejdsudvalg nedsættes primo 2019. 
• Der afholdes informationsmøder om nyt fælles forbund i 2020. 
• Der afholdes stiftende generalforsamling i nyt fælles forbund i ultimo 2021. 

 
8. Økonomi/ressourcer 
Der afsættes et fælles budget til mødeaktiviteter mv. til projektet. Budgettet justeres årligt. 


