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Dagsorden – FU-møde 11.12.2019 

Danmarks Sportsdanserforbund 

Mødegruppe: FU møde                                                                                                                                                                             Referent: Kirsten 

Dato: 11.12.19 kl. 17.30     

Sted: Scandic hotel Odense 

Tilstede: Karen Pedersen KP, Jimmi Kristensen JK, Davith Hegaard DH, Geert Willander GW, Kirsten Sørensen KS, Mette Elkjær ME, Peter Stokkebroe (suppl) PS 

Med på Skype: Martino Zanibellato MZ, Sandra Sørensen (Dansernes repræsentant) SS, Katja Mikkelsen KM, Micki Chow MC 

 

Fraværende: Thomas Nielsen 

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

 

1. 

 

Velkomst og information 

 

Strategiske spor – vi er fra DIF blevet markeret gult i stedet for grøn på 2 pkt.  
det er Turneringsstruktur (International/Bredde) og Uddannelse i samarbejde 
med Folkedanserne. Team DK – gult kort pga manglende resultater. Svaret fra 
DIF sendes rundt (KP). Det blev vedtaget at der tages fra EK i 2020 for at opfylde 
må mht til Internationale turneringer og samtidig skal der laves et setup for 2020 
og fremad. 

Skoleprojekt – Maja – her skal der laves en strategi  for hvordan danserne 
kommer i DS, vigtigt at de enkelte foreninger kommitter sig til denne startegi 

 

KP 

 

ANSVAR?? 

 

MC, KP og 
Maja 

 



   

   2 

 

Møde i Norge ifm NEC. Det blev aftalt at der skal arbejdes på en fælles rangliste 
for Nordeuropæiske lande 

DDD – der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra DDD mht fremtidigt 
samarbejde – lovet efter deres møde medio november. 

 

KP 

 

2. 

 

 

Budget 2020 

 

Inhabile : SS  

Udkast til budgettet blev gennemgået 

Hvert enkelt udvalg skal ud fra det tildelte beløb finbudgettere  – indsendes 
snarest og SENEST 29.12.19 

Endeligt budget godkendes på mødet den 18.1.20 

 

 

ALLE 

 

29.12.19 

3.  

 

Bestyrelsesopgaver Oplæg blev gennemgået og de forskellige opgaver blev fordelt og navne sat på. 
Vedhæftes ved offentliggørelse af referatet på hjemmesiden 

 

KS  

4. Oplæg fra ÅS Inhabile: SS, PS og MZ 

TU – Jimmi sender svar til ÅS 

 

JK  

5 Mødekalender Forslag til mødedatoer: 

Lørdag den 18. januar Idrættens Hus 

Søndag den 19. april 

Søndag den 23. august 
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Søndag den 25. oktober 

Søndag den 22. nov.  

Årsmøde den 15. nov.  

Skypemøde: 

Onsdag den 11. marts 

Onsdag den 27. maj 

Onsdag den 16. sept.  

Medlemsmøder: 

Søndag den 1. marts Vests 

Lørdag den 3. oktober 

Disse datoer bedes alle føre i kalender. Enkelte møder kan blive aflyst, såfremt 
der ikke er emner til dagen.  Årshjul lægges på nettet – Davith, vil du gøre det? 

 

6.  Hvem er vi og hvorfor har vi stillet op til DS 
Bestyrelse 

Responstider på interne og eksterne mails. 
(herunder især referater) 

Grafisk tryk i DS 

 

I kan godt selv, men jeg vil gerne hjælpe 

Davith – skubbet til dagsmødet den 18.1.2020 

 

Forslag – 3 dage da det må forventes at alle minimum hver anden dag er på 
deres mail 

Oplæg fra Davith blev godkendt – sendes ud til alle foreninger og lægges på 
hjemmesiden 

HUSK at uddelegere - bed om hjælp hvis der er pres i det daglige arbejde 

 

 

 

DH 
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Samarbejdsgrupper 

 

Skubbet til dagsmøde den 18.1.2020 

7. Evt.  DMérne i 2020 – KAF/BD afholder alle 3 DM i samme weekend – 28/29 marts 
2020 – der er skaffet hal til begge dage.  

JDS har tilkendegivet at de gerne vil afholde EM i 10 dans i foråret 2020. De 
bliver anmodet om at fremsende budget. 

Tilkendegivelse af om Fjernsyn til EM i 10 dans frafaldes – svar indhentes 
skriftligt 

Mette E har lavet en frafaldsundersøgelse – den fremlægges til mødet den 
18.1.20 

 

 

KP 

KP 

 

ME 

 

 

 

31.12.19 

 

 

 


