
   

   

 

 

Dagsorden 

Mødegruppe: DS Bestyrelse 

Dato: 25/9-2019 – kl. 18.00  

Sted:  Skype - Idrættens hus & Aarhus (vest aftaler nærmere indbyrdes) 

Deltagere:  Karen Pedersen (KP), Thomas Nielsen (TN), Jimmi Kristensen (JK), Micki Chow (MC), Jesper Lyhne (JL), Kirsten Sørensen (KS), Katja Mikkelsen (KM), 
 Davith Hegaard (DH), Martino Zanibellato (MZ) 

Afbud:  Mette Elkjær – Sportschef, Sandra Sørensen – Dansernes Repræsentant (SS) 

 

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

1. Orientering - DIF har spurgt KP om at deltage i et valgforberendende udvalg. 
- Shawn Tay er pt. sygemeldt pga. stress for en måned. 
- Mathias og Nikita har danset EM 10-dans 
- Der har været dommerkongres i Different Styles. Dette afholdes 

fremadrettet dagen efter DM i Different Styles.  
- Per Lundsgaard er nu uddannet WDSF dommer inden for Different 

Styles. 
  

  

2. Gennemgang af referat Gennemgå punkter fra sidst, er man i gang med de punkter man pådrog sig 
- Strategiske spor. Indenfor to måneder skal KP og MC have møde med 

DIF – Evaluering af turneringsstrukturer, organisations arbejdsgrupper. 
- Nordisk Mesterskab 2020 – KP har haft kontakt til OASK-OSF vedr. 

afholdelse af mesterskab 25/4-2020. KP/KM arbejder videre omkring 
ansøgning af World Open. 

- MU: DS Video – DH har haft fat i Zibra Sport vedr. videoklip som kan 
bruges, og filme i træningssituationer også i Different Styles. 

 

 

KP/KM 
 
DH 

 

 

 

 

Snarest 
muligt eller 
den 1. dec. 



   

   

- DIF Fælles DM-Weekend afholdes i Aalborg i 2021. DS har sagt vi er 
interesserede i at deltage. 

- Disciplinanalyse i Breaking. TD og DIF er ved at udarbejde en ny 
procedure/skabelon for dette, så vi afventer. 

- MU: Træningstøj – er i gang, der mangler at udleveres 6 trøjer.  
- Forsikringstilbud – DH afventer svar. Der er kommet et tilbud med en 

årlig præmie på 3.100 kr. 
- TU: Turneringsreglement – skulle være færdigt efter weekenden d. 30/9. 
- Fundraising – TN afventer svar på et kursus som afholdes i øst og vest, 

og der skrives en opslag på hjemmesiden. Forhåbentlig er der nogen der 
vil være med på kurset og deltage i arbejdsgruppe i fundraising. 

   

 

 

DH 

 
JK 
TN 

 

 

 

23. okt. 

Hurtigst 
muligt 

23. okt. 
snarest 
muligt 
 

3.  Årsmøde, 10. nov.  Sted – tid – indhold. Tag venligst vores vedtægter med. 
 
Afholdes d. 10. november 2019 kl. 11:00 
TN har ansvar for at booke sted i Vejle eller Middelfart til 50-100 personer. 
 
På valg: 

1. Kasserer (Katja) er på valg 
2. Tre bestyrelsesmedlemmer 

a. Jesper, Davith og Martino er på valg. Alle tre er interesserede i 
genopstilling.  

3. Suppleant til bestyrelsen 
a.  

4. Tre medlemmer til AU 
a. KP spørger de nuværende medlemmer 

5. Suppleant til AU 
a. Pt. vakant. KP spørger evt. skøjteforbund/DIF 

6. Et rådgivende medlem af DIFs Appeludvalg 
a. Jesper Sørensen 

7. Revisor 
a. EY 

 
Dirigent: KP spørger Jørgen Herholdt. Alt. en fra DIF. 
KP sender ud senest 4 uger før – gerne før. 

 

TN 

 



   

   

 
Forslag fra bestyrelsen: 
 

- KP stiller forslag om at ændre §15.1. KM tager kontakt til banken og 
udarbejder i fællesskab en vedtægtsændring så sportschefen kan få et 
kreditkort til udlæg i elitedriften.  

- KP har aftalt et møde med Liselotte fra DIF vedr. ny 
organisationsstruktur. KP sender ud efter mødet. 

 
a) Bestyrelsen aflægger beretning. 

a. Deadline for indsendelse af beretning 23/10. 
b) Bestyrelsen aflægger regnskab for det senest afsluttede regnskabsår og 

fremlægger aktuel balance for indeværende år. 
c) Forbundets planer for det kommende år, herunder økonomisk 

prioritering. 
 
 

5. Medlems kontingent Forslag er blevet udsendt. Sendes videre til årsmødet. KP  

6. Barsel - Mette Elkjær går på barsel omkring 1. marts 2020, og der skal findes en 
eller flere personer som barselsvikarer. Der er pt. flere navne i spil. 

 

KP  

7. 

 

Fremtidige turneringer 

 

 
EM 10 dans 2020  

Herunder i særdeleshed ranglister. Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
TU afventer oplæg omkring mini-turneringer fra Mette og arbejdsgruppen. 
 
DS overvejer at byde ind på EM 10-dans i 2020 til afholdelse i Danmark. KP 
holder møde med SportEvent Danmark. 
 

 

ME/JK 

KP 

 

8. Nyt elitepar Et dansk par, som tidligere har repræsenteret et andet land, har valgt at stille op 
for Danmark igen. Elitedriften har været i kontakt med TD som har indstillet at 
parret optages på landsholdet som elitepar baseret på deres resultater ved VM 
10-dans i 2018. Bestyrelsen bakkede op om dette. 
 

  

9. DDD samarbejde Brev fra DDD – Jimmi/Karen, orienterer 
- DDDs forretningsudvalg er kommet med et mod-forslag, som skulle 

vendes på DDDs hovedbestyrelsesmøde. De har ikke vendt tilbage efter 

  



   

   

deres hovedbestyrelsesmødet. VI afventer svar fra DDD. 
 

10. Eventuelt - EU arbejder på at oprette et internationalt Advisory Board der skal 
rådgive omkring DS’ internationale arbejde. 

- KP gav status på Breaking DS, som pt. har fået 21 medlemmer efter 
DM’et 
 

  

 


