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Minute Taker

Micki Chow (MC)

Attendees

Karen Pedersen (KP), Thomas Nielsen (TN), Kirsten Sørensen (KS), Davith Heegaard (DH), Finn Madsen (FM), Jesper
Lyhne (JL), Micki Chow (MC), Jimmi Kristiansen (JK)

1. Information fra DS

Type

Note

INFO

- Regnskab for 2017 er godkendt og lagt op.
- Appelsag vedr. tilskud til lys til DM 2017. Kravet er blevet afvist.

Owner

Due

KP, JK, JL

2019-04-14

2019-01-14

- KP har været til Sportevent Danmark med foredrag om bestyrelsesarbejde, si‐
tuationen i badminton danmark, livsværdier og "Bevæg dig for livet".
- Snak med Volleyball danmark omkring funding af ansatte / fundraising
- JK har været til møde til IKC omkring fundraising. Koster 30.000 kr. over 2 år
for opstart (2x 15.000kr). Herefter timebetaling for konsulentbistand.
- Nye world rankings i wdsf: senior 3 og u21.
2. Samarbejde DDD og DS

DECISION

KP har haft møde med Henning Christensen fra DDD om at fortsætte samarbej‐
det. Der kan konstanteres nedgang i standard/latin par på begge sider. I første
omgang samarbejde omkring turneringer og uddannelse.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe fra DS bestående af KS, JK og JL med KP
som formand og DH som suppleant. Forslag til opstartsmøde enten 3/3 eller
14/4.

3. Strategiske spor
- kommisorium

INFO

Udarbejdet et kommisorium for organisationsgruppens arbejde. Fremsendes til
DIF til godkendelse 14/1.

MC

4. Samlet årsoversigt

DECISION

JL foreslog at udarbejde samlet aktivitetskalender med turneringer og aktiviteter
i DS og foreninger (på sigt også DDD), hvor klubberne kan fremsende in‐
puts. BU går videre med dette.

JL

5. Fremtidige turneringer

DECISION

1. Undersøge behovet for antallet af turneringer

JK/ME+
(JL/MC)

2. Undersøge mulighed for at DS afholder turneringerne med hjælp fra frivillige
3. Sammenlægge standard og latin på samme dag/weekend
4. Navne på turneringer
5. Arbejde henimod at alle DS turneringer er åbne WDSF Open turneringer - FM
undersøger økonomi og videresender et oplæg.
6. Mini-turneringer for begynder, debutant, national række. ME har været til op‐
læg fra badminton forbundet ift. konkurrencer i kompetencer - JL sparer på bred‐
deområdet.
7. "Pokalvinder" evt. vandrepokal til den samlede rangliste vinder
8. Samle point i international række
9. Solodanse i ynglinge og voksne til rangliste

2019-05-05

Overvejelse om afholdelse af international turnering i Different Styles i forbindel‐
se med CO i 2020.
JK og ME arbejder videre med et samlet oplæg med MC som sparringspartner
senest til næste bestyrelsesmøde 5/5-19 (gerne før).
6. Projekter i DS

INFO

Skoleprojekt - KP har møde i Gentofte vedr. skoleprojektet der blev præsenteret
til forrige bestyrelsesmøde. Planen er at udvælge nogle skoler som kan afprøve
konceptet og søge fonde. Arbejde på at finde en projektleder på konsulentbasis
som kan drive projektet.
Nedlæggelse af regioner - Der har været møde i DSØ som har godkendt forsla‐
get med få rettelser. Der har været møde mellem KF, MC og KS omkring koordi‐
nering ift. tilsvarende møde i DSV.

7. Orientering fra udvalgene INFO

BU - Breddesamling planlagt i Vejle. JL har været i dialog med klubber. Desvær‐
re har klubber ikke opdateret klubinformationer. Tænke over sprogbrug i forhold
til kommunikation med breddedansere.

Alle

DU - Der er påsat danske dommere på turnering frem til sommerferien. Der bli‐
ver påsat 3 dommere til DMerne. Arbejder pt. på udenlandske dommere. Desu‐
den er der udsendt opkrævning af dommerlicenser.

EU - Der arbejdes på en opdateret elitestrategi og koncept for 20192020. Fremadrettet vil der blive strammet op på par som misser deadlines, kom‐
mer for sent til samlinger mv. Fokus på trivsel og fællesskab i den kommende
periode. Stadig en del DDD og ikke-elitedansere der søger om TD gymnasi‐
um, men DS kan ikke godkende disse overfor TD.

MU - Arbejder på at lave videoer til profilering af forbundet. DH og JK har været
til seminar vedr. streaming af events med IKC.

TU - Kommer til at arbejde i 2019 på hvordan fremtidige turneringer skal se
ud, samt organisering af udvalg. JK deltager på et seminar om afholdelse af
sportsevents.
8. Fastlæggelse af
kommende års budget

TODO

Der blev opdaget nogle spørgsmål til/evt. fejl i regnskab for 2018. KP og FM ta‐
ger fat i Josephine for uddybende svar og får rettet til. Der indkaldes til et skype‐
møde hvor budgettet for 2019 fastlægges herefter. Vi spørger ind til den øgede
udgift til bogholderi.

9. Samarbejde TD og DIF

INFO

Masterplan godkendt i løbet af nov/dec 2018 gældende for 2019.
- Udviklingsmål: Strukturel præstationsoptimering af eliten - en øget fokus
på fælleskab og øvet trivsel. Fokus på mental sundhed. Tilbud om helhedssam‐
taler/udviklingssamtaler med sportschefen.

- ATK: Helle Loft og ME har haft møde. Der søges inspiration fra andre forbund
omkring succeskriterier på ATK implementering.

- Samarbejde/netværk med elitetrænere - muligvis et møde/samling
ifm. DM. Uddannelse af en trænerkoordinator i DIF uden at have en landstræ‐
ner.

-Ekspertbistand: Der er godkendt dobbelt så mange timer til vores elitepar, mod
at der kommer mere struktur på planlægning og brug deraf.

- Økonomi: Direkte støtte til eliteparrene fra TD ligger fast uanset parrenes kate‐
gorisering. Det er lykkedes at bebeholde økonomisk støtte i 2019.

KP/FM

2019-01-16

- DS har fået 2019 og 2020 til at tage stilling til PD.
10. Eventuelt

INFO

- Jubilæumsweekend: DH, JL, Mathias Kehlet, KP er koordinationsudvalg for ju‐
bilæumsaktiviteter inkl. turneringerne. DMerne gøres åbne.

- Bilag: Alle bilag skal sendes til en udvalgsformand som skal sætte kon‐
tonr. på indenfor 1 mdr.

- Dansenes repræsentant: Der er tidligere blevet talt om et oplæg til udvalg for
aktive dansere. KS tager kontakt til Bent Rytter vedr. status på projektet.

- Kraftcenter i Aarhus: Der er kommet ansøgning fra to klubber: ÅS og JDS. Eli‐
teAarhus har sat krav til en fælles ansøgning fra DS og et samarbejde mellem
de to klubber, ellers ønsker de ikke at støtte sportsdans i Aarhus. ME skriver an‐
søgningen.

- Eliteklubber: ME har besøgt de tre eliteklubber: KAF og JDS er besøgt. ÅS får
besøg omkring vinterferien. Til mødet tilkendegav JDS overfor alle fremmødte at
klubben bakker op om DS.

-Tilmeldingssystemet: Flytning af server for tilmeldingssystemet. DH koordinerer.

