
Minute Taker Micki Chow (MC) <elite@sportsdans.dk>

Attendees Karen Pedersen (KP) <formand@sportsdans.dk>, Thomas Nielsen (TN) <naestformand@sportsdans.dk>, Katja Mikkelsen
(KM) <kasserer@sportsdans.dk>, Jimmi Kristiansen (JK) <tu@sportsdans.dk>, Finn Madsen
(FM) <dsoe@sportsdans.dk>, Davith Heegaard (DH) <mu@sportsdans.dk>, Jesper Lyhne
(JL) <bredde@sportsdans.dk>, Kirsten Sørensen (KS) <dommer@sportsdans.dk>, Lars Kromann
(LK) <dsv@sportsdans.dk>, Micki Chow (MC) <elite@sportsdans.dk>

Others Mette Elkjær (ME) <sportschef@sportsdans.dk>

Type Note Owner Due

1. Velkomst og information INFO Strategiprojekt - der har været møde med de associerede forbund. Inden 1. april
skal der nedsættes udvalg. 
Skoleprojekt - Maja og Ronja har lavet projektbeskrivelse og ansøgninger til fond

WRRC - Nordisk møde: DS skal afholde nordisk mesterskab i boogie, bugg, rock
mv. i 2020 + world open i boogie. KAF el. andre mulig arrangør?

KP

2. Budget DECISION KP har haft møde med DIF økonomi - nyeste regnskabs-/budgettal udsendt til
udv. FU. 

Udvalg får tildelt et rammebeløb. Der skal fremsendes et budget og en handle‐
plan til FU. Dette skal sendes inden 19/3 hvor det skal afleveres til DIF.

Budgettet blev godkendt.

Der skal skrives konto på alle regninger når de sendes til KM.

Alle 2019-03-19

3. ESAA DECISION DS udtræder af ESAA samarbejdet fra næste skoleår. EU tager kontakt til ESAA. ME/MC,

4. Udvalgenes orientering INFO BU - Breddesamlinger/workshops bl.a. med Mette i Vejle. JL sender resultatet fra
workshop til FU.

DU - Dommerpåsætning til DM giver udfordring da der er en stor turnering i Tys‐
kland samtidigt.

EU - 1. Samling af elitekoncepter, 2. Beslutning om en hård linje overfor danse‐
re, 3. Gennemgang af regnskab og forpligtelser.

TU - Setup omkring lokale mini-turneringer for debutant/begynder børn ift. ATK
- kompetence udviklende konkurrencer. Konceptet/rammerne er sat - pt. kun
standard/latin. Næste trin er to pilotprojekter: 1 i øst og 1 i vest.

Turnerings setup generelt - 1. turneringsbehov, 2. turneringsafvikling. Dette ar‐
bejdes der stadig på. Fremlægges senest i maj, så turneringskalenderen 2020
kan udsendes rettidigt.

DSV - Indkaldt til DSV HB-møde 10/4, hvor nedlæggelse er på dagsordenen.
Der har været generalforsamling i ADC og ny formand er blevet valgt.

Alle
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5. Turnerings-reglement DECISION Nye regler omkring sponsor og reklamemærker under turneringer som følger
DIFs vejledning og WDSFs regler. Ændringen blev godkendt efter en mindre ret‐
telse omkring punkt 5.

Opdateret turneringsreglement bliver offentliggjort senest 15/4.

JK 2019-04-15

6. DM INFO Udvalg: DH, KM, JL, JK, KP + Bo Loft. 
DM afholdes over to dage, invitationer til reception: formænd for klubber, samar‐
bejdspartnere, tidl. voksne medaljetagere til EM/VM. Foreløbigt kommer 76 per‐
soner + 30 som fortsat ikke har svaret.

KS er turneringsleder til DMet og har lavet udkast til tidsplan. Der arbejdes sta‐
dig på dette, da der er kommet ændringer i antal opvisninger og tidspunkt for re‐
ception. Receptionen bliver i selve hallen.

Jørgen L. har taget kontakt til Bo vedr. levering af gulv. DIF medaljer skal bestil‐
les - JK taler med Jørgen L. omkring dette. 

Pointturneringen i different styles gives medaljer. Der er hentet tilbud om pokaler
til DMerne + til hold.

KS/JK

7. Brev til WDSF
vedr. bedømmelses-system

DECISION ME kontakter Jesper F. omkring dette og kommer med udspil til næste møde. ME 2019-06-04

8. Kraftcenter DECISION Forslag fra ÅS vedr. kraftcenterbetaling kan ikke godkendes. Der skal slutafreg‐
nes for 2018 for kraftcenterbetaling i vest. EU tager kontakt til EliteAarhus.

MC 2019-04-01


