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Referat – Strategidag 01-09-2019 

Danmarks Sportsdanserforbund 

Mødegruppe: DS Bestyrelse                                                                                                                               Referent: Micki Chow (MC) 

Dato: 01-09-2019     

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere: Katja Mikkelsen (KM), Micki Chow (MC), Jimmi Kristensen (JK), Davith Hegaard (DH), Jesper Lyhne (JL), Kirsten Sørensen (KS) og Karen Pedersen (KP) 

Skype-deltagere:  Mette Elkjær 

Afbud:   Thomas Nielsen (TN), Martino Zanibellato (MZ),  Sandra Sørensen – Dansernes repræsentant (SS) 

Fraværende:  

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

1. Velkomst og information Velkomst 

- KP bød alle velkommen. 

Møde DIF  

- KP har deltaget på møde i DIF omkring børn og mistrivsel. 

Santana – Breaker 

- Peter Stokkebroe og Santana er godt i gang med Breaking-projektet. 

1/9-2019 afholdes der DM i Breaking. hvor der er pengepræmier hvis de 
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melder sig ind i DS i dag. Der er oprettet en klub under DS der hedder 

Breaking DS, som de bliver medlem af. 

 

- De er ved at lave en struktur for turneringsafvikling i Breaking i 

samarbejde med breakerne i København og i Aarhus. 

Salsa – klub 

- KP har haft møde med en salsaforening i Roskilde, der gerne vil være 

medlem af DS. Men vi har endnu ikke så mange tilbud til salsa-

foreninger endnu. 

Folkedans – DM 

- KP har været til DM i Folkedans i Varde. De har ikke mange medlemmer 

der danser DM, men til gengæld er der mange fra forskellige regioner 

der gav opvisning. FD var glade for at DS deltog. 

DDD 

- DS har sendt et brev til DDD med forslag til samarbejde, som skulle 

behandles i DDD på deres generalforsamling i sommeren. Men vi har 

endnu ikke hørt svar fra DDD på trods af rykkere. 

2.  Strategiske spor - Strategiaftalen er blevet udsendt igen forud for mødet. 

Organisations-sporet 

- KP har været i kontakt til Jesper Frederiksen som erstatning for Kim 

Münsberg.  

- Der skal findes en ny repræsentant fra DS til samarbejdsgruppen for 

talentudvikling i stedet for ME. 

- MC skriver til grupperne i løbet af den kommende uger og beder om 

status fra grupperne. 
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Fastholdelse 

- Der udarbejdes en rapport over erfaringer fra internationale indsatser i 

2019 og en strategi for turneringer i 2020 og frem. 

- Samarbejder med forskellige lande med at deltage hinandens camps og 

turneringer. 

- Tage kontakt til LEGO/Lalandia i Billund omkring international 

turnering/camp 

 

- Uddannelse i samarbejde med Folkedans. KP tager kontakt til Mette fra 

Folkedans 

 

 

JK 

 

 

 

KP  

 

 

Senest 

1/11 

 

 

Ultimo 

2019 

3 Nordisk mesterskab i 2020 - KP har taget kontakt til OASK/OSF, som gerne vil tage stævnet hvis der 

gives en underskudsgaranti på maks. 45.000kr.  

- Der søges en World Open i Boogie, da det er fordelagtigt ift. 

turneringsleder, musik mv. 

- Det blev diskuteret hvorvidt der skulle lægge turneringer i andre 

danseformer. Dette diskuteres igen på næste bestyrelsesmøde. 

KP, KM  

4 PD – deltagelse i VM’er - Bestyrelsen fastholder at PD par skal have deltaget ved DM for PD i den 

disciplin de deltager i ved VM’er. Bestyrelsen har mulighed for at give 

dispensation. 

- Bestyrelsen gav Bjørn og Ashli dispensation til at deltage i VM 10-dans i 

PD. Såfremt TD godkender økonomisk støtte, sendes der en DS 

repræsentant med til stævnet. 

 

  

 

 

5. 

 

Beretning fra hvert udvalg 

Kasserer fremlægger regnskab pr dd. 

- KM mangler adresser på nogle kraftcenter-par. KM tager kontakt til 

Helle Loft omkring manglende adresser. 

- Der er ikke blevet betalt for elitesamlinger i april og juni. Der skulle være 

betalt 3 ud af 4 rater for eliteparene til bruttogruppe og eliteatleter. 
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- Der arbejdes på at implementere et gratis fakturasystem i DS – evt. 

Dinero. KM kigger på det. 

- ME og KM holder møde omkring økonomi fra elitepar til den først 

kommende rangliste. 

- Gitte Aalborg skal indkræve kontingent for klubber i øst, sende tilskud til 

DS som normalt og afslutte regnskab for DSØ i 2019. 

BU:  

Træningslejr og dommerkongres i DS 

- Der er blevet afholdt en træningslejr i Sakskøbing den første weekend i 

august med Pasquale og Sofie, samt Ksenia. 

- Dommerkongres for Different Styles d. 15. sept. i Viborg. 

- Per Lundsgaard er blevet international dommer i Different Styles. 

- WDSF har forespurgt om DS vil afholde internationale turneringer i DK, 

men DS har valgt at vente pt. 

DU:  

Turneringer i 2020 

- Turneringskalender er udsendt. Der er en rangliste i latin i vest (29. feb. 

2020) og rangliste latin i øst (3. okt. 2020) som ikke er blevet afsat. 

Forslag om SAX evt. kan afholde begge ranglister i jan./feb. på samme 

weekend. 

- Ranglisten i efteråret holdes fri pt. med henblik på evt. international 

turnering. 

- DM Standard er blevet budt på fra både SAX og KAF/BD. Diskussionen 

blev rykket til punkt 13. 

EU:  

Advisory Board – ændring for udtagelse til wildcard. 
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- EU har arbejdet på projektoplæg til Advisory Board og sender ud til 

Eliteklubber inden for en uges tid. 

- Der er forsat dialog med TD omkring vores støtte til unge par og par 

uden for bruttogruppen. Derfor er ændring af kriterier for wildcard 

udskudt indtil videre. 

MU:  

Videoen om DS  

- Helle Loft får en e-mail der hedder KC@sportsdans.dk 

- MC gjorde opmærksom på at hjemmesiden var nede i 4 dage. Der er et 

plugin der giver problemer. 

TU:  

Turneringsreglement – Det nye? 

- Turneringsreglementet er stadig på trapperne. JK har haft svært ved at 

få fat i Kim Münsberg. 

-  

PD:  

- Ingen beretning 

6. Årsmøde - KP har modtaget forespørgsel på at flytte årsmødet. 

- Bestyrelsen besluttede at fastholde datoen, og der forsøges at finde 

location i Vejle. 

- KP og ME tager kontakt. 

  

7. Nedsættelse af udvalg til at se på medlemsskaber - Klubber indenfor Different Styles herunder Breaking, samt Salsa. 

- Definition af medlemskaber: Passivt klubmedlemsskab, Aktivt 

klubmedlemskab.  

MC  
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11  Fundraising - DIF IKT afdeling omkring fundraising bliver ikke oprettet. Så DS skal finde 

en som kan styre DS’ fundraising indsats. 

  

12 Forsikringer - DH havde DS’ træningstrøjer i en bil der er brændt. DS skal oprette en 

løsøre forsikring. 

DH  

13 DM er - Materiale udsendt. DS har interesse herfor, og beslutning vedr. DM 

fordeling afventer DIFs tilbagemelding. 

  

14.  Evt. - ÅS har meddelt at de ikke afholder international turnering i november 

som planlagt. DS stiller forslag til at turneringen afholdes i ÅS lokaler og 

med noget socialt event efter. 

  


