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Dagsorden –Bestyrelsesmøde 2406-2019 

Danmarks Sportsdanserforbund 

Mødegruppe: DS Bestyrelse                                                                                                                               Referent: Sandra 

Dato: 240619     

Sted: Odense Scandic hotel 

Deltagere: Katja Mikkelsen (KM), Micki Chow (MC) SKype, Jimmi Kristensen (JK), Davith Hegaard (DH), Jesper Lyhne (JL) afbud, Martino Zanibellato (MZ) afbud, 
Sandra Sørensen – Dansernes repræsentant (SS), Mette Elkjær, Thomas Nielsen (TN) afbud, Kirsten Sørensen (KS) og Karen Pedersen (KP) 

 

 

Fraværende:  

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

 

1. 

 

Velkomst og information 

Velkomst 

• Status på strategiprojektet 
Arbejdsgrupper medlemmer deadline 1. nov 
Statusmøde, alt up to date. Folkedans er tilbage. 
Fastholdelse: ikke gå tilbage i antal medlemmer ift ’16 folkedans og 
sportsdans. Micki beder om medlemstal for sportsdans og folkedans, 
hvem indkræver medlemstal? Flere klubber indberetter ikke medlemstal 
til DIF rettidigt, dette skal forsøges ændret. 
Vest klubber mangler:  HS, EDS 

 

Micki, KP 

Maja 
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              TAKT, Karen tjekker lister og kontakter klubberne. 
Processmål, 1 ny udenlandsk turnering i standard/latin, 2 pilotprojekter i 
miniturneringer i ’19.  
Arbejdsgruppen for uddannelse kigger på samarbejdet mellem folkedans og 
sportsdans. 

Delmål for 19, nedsættelse af arbejdsgrupper, et kvartal forsinket 
2020 ultimo, enighed og oplæg om organisationsstruktur og vedtægter 
21, vedtægtetsændringer og forbund skal nedlægges og organisationen 
skal samles, samt stiftende generalforsamling ultimo 21 

• Skoleprojekt – Danmarks bedste danseklasse, 3. og 4. klasse 

Gratis tilbud til alle børn i klasserne i fritidsklubber efter forløbet, 3 mdr 
Klubberne skal lave satellitklubber på skolerne eller i fritidsklubberne 
efter de 3 mdr. 

Fællesdans ud fra særligt lavet sang 
Maja laver en profilbeskrivelse af ”den perfekte instruktør” 
Bevilling for 1 år, pilotprojekt 10 skoler første år. 

 
• WDSF – møde 

WDSF dommer- opholdstilladelse og bosiddende i det land man er 
dommer på – vedtaget, træder i kraft i efteråret 1. januar  

 
Glenn formand for WDSF dommerudvalg 
Nyt presidium for sportsdans Europe,  
Ønske om 5 divisioner i WDSF 

.  

 

 

Karen, Katja 

 

2.  Økonomi Er udsendt 

Jimmi: Udgift til Copenhagen open, er vedr. uddannelse af beregnere 

  

3 Bestyrelsens sammensætning – og daglige drift Hvem – hvad – hvordan Davith  
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Ønske om en arbejdsdag i august, hvor vi får lagt helt fast, hvem der gør hvad. 

- Efter nedlæggelse af regionerne, skal bestyrelsen konstitueres og 
arbejdsgrupper skal nedlægges.  

- Davith sender en doodle ud for at finde en dato 

4 Kommunikation mellem bestyrelsen/sportschef, 
medlemmer/dansere 

Hvordan 

- Al officiel kommunikation foregår på mail. Påmindelse sendes ud via 
nyhedsbrev 

Davith  

 

 

5. 

 

Beretning fra hvert udvalg 

Dommeruddannelse færdig på Nikolaj og Marta, PD par kan få national licens. 
Ved næste 2 ranglister inviteres 2 udenlandske dommere, som også bruges ved 
eliteaktivitet. Dommerpåsætningen er næsten færdig for ’19 

EU: Nyt setup for eliteudavlget, internt arbejde. Etiske retninslinjer og 
ernæringspolitik, mangler endelig godkendelse. 

MU: Opdatering af hjemmeside og diverse.  

TU: Opdatering af Tuneringsreglement jimmi standard/latin 1. juli, Katja står for 
turneringsreglement på different styles, oversættelse af internationale regler. 
DDD samarbejde, der rykkes for svar. 

PD: ikke til stede 

ED: Team Danmark stiller krav om at finde en talentudviklingsansvarlig. Mette 
har været i dialog med andre forbund, og har kontakt med en idrætsstuderende 
som kunne have interesse. Forskningsprojekt Novo Nordisk, kontakt med 
elitetrænere og elitedansere, mulighed for bevilling. Nye par i top 8 i ’21. ATK, 
Kick-off møder 29.sept efter dommerkongress, efter ÅS rangliste. 
Arbejdsgruppeudvalg nedsat til at lave træneruddannelse ATK standard/latin; 
Mette Elkjær, Helle Loft Jensen, Sofie Kruuse, Jesper Frederiksen, Bjørn Bitsch, 
Michelle Abildtrup, Viktoria Franova, Frank Radich. Mulighed for at udbrede med 
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moduler til Different Styles trænere, men det skal ansøges om hos Team 
Danmark. De var åbne for ideen. 

6.  Turneringsfordeling næste år Turneringskalender for 2020 er lavet, KS sender ud til alle foreninger.   

7. Brevet fra Davith af den 25. maj. Bliver behandlet på et særskilt møde i august   

8 Nordisk mesterskab i Dk næste år Minimøde i Budapest. DK nordiske mesterskaber i boogie og rock n’roll i sidste 
weekend i april ’20, der skal findes en klub til afholdelse, OSF/OASK spørges. 
World Cup i Boogie ved samme event. Action - KP  

  

9. Liste over godkendte DDD Svær at lave da den ændrer sig år for år.   

10 Omstrukturering af BU Different -styles som separat arbejdsgruppe 

Elite – seniorer som del af DS kraftcentre 

- Oprettelse af talentudviklings-gruppe/talentkoordinator som skal skabe miljø, 
udvikling, fællesskab som del af vores fastholdelsesstrategi. Kobles op på 
aktiviteter og miniturneringer. ME snakker med Simon vedr ideer til 
talentudvikling. 

Herunder oprettelse af vækstcentre i fx. Sønderborg, Odense, Aalborg, Ringsted 

- Større opdeling i breddedelen. Punktet er udskudt til august. 

Micki  

 2. Oprettelse af Advisory Board til eliteudvalget - Eliteudvalget forslår at oprette et Advisory Board bestående af 1) Dansernes 
repræsentant, samt 2) én repræsentant fra hver af de tre eliteklubber: KAF, ÅS 
og JDS. Formålet er at sikre en positiv dialog mellem EU og de nærmeste 
interessenter. Det skal samtidigt også stå som politisk pendent til 
Elitetrænernetværket (sparringspartner til driften), så dette netværk kan 
fokusere 100 % på faglighed og overlade de politiske dispositioner til EU 
Advisory Boardet. - Vedtaget 

Advisory Boardets opgave er dels at komme med inputs til ændringer til 
elitestrategien-/elitekoncepter som EU kan tage med i betragtning forud for 
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godkendelse i bestyrelsen. Dels stille konkrete forslag i fællesskab til behandling i 
EU. 

- Udvidelse af EU med en ekstra person. Nuværende: Simon, Cecilie og 
Micki. 

- Ønske om øget samarbejde mellem eliteklubberne 
- Forslag om en ekstra info på hjemmesiden om hvilke kriterier der skal til 

for at være eliteklub og elitetræner. 

11  Orientering om elitestrategi og TD 2021-2024. KP og MC til møde, mere vægt på udvikling. Fokus på kontinuerlig hjemtagelse af 
medaljer. Der skal laves disciplinanalyse af breaking med henblik på ansøgning 
om ny pengepulje mellem TD og DIF.  

  

12 evt DDD: Jimmi har udsendt forslag til turneringssamarbejde til DDD i dato, som er 
vendt tilbage med en positiv tilkendegivelse. Karen laver udkast til svar på DDD 
tilbagemeldingen, der godkendes af samarbejdsudvalget for dette projekt. Der 
er stadig emner i samarbejdet der kræver mere dialog imellem DDD og DS 

Dato for årsmøde bliver fastlagt til 10. november 

Brev fra Laxholm: Forslag til fornyelse af dommer- og trænerlicenser i DS. 
Forslaget er taget til efterretning. 

Bestyrelsen foreslår til EU at der kigges på reglerne for udtagelse til wildcard. 

Ernæringspolitik, mindre ændring laves af MC. 
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