
 

 

Bestyrelsen 
Bestyrelsens arbejdsopgaver omfatter bl.a., at bestyrelsen: 
 

- Tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og 
politikker. 

- Årsmødet. 
- Føre tilsyn med arbejdsgrupper og sikre at forbundet i helhed følger den lagte strategi. 
- Påser, at medlemsklubberne overholder DS’ vedtægter og regler. 
- Æresmedlemmer. 
- Tager stilling til ansættelse og afskedigelse af ansatte. 
- Tilser at klubberne løbende holdes orienteret om nedsatte arbejdsgrupper, deres formål 

og aktivitet. 
 
Formand Ansvarlig for: 

- DS’ bestyrelse 
- DIF, WDSF, WRRC mv. 
- International repræsentation 
- Udvikling 
- Medlemsmøder 

 
Næstformand Ansvarlig for: 

- Udenlandske turneringer 
- udvikling 

 
Kasserer Ansvarlig for: 

- Økonomi 
- Medlemskaber og medlemstal 

Bestyrelsesmedlem, 
landshold & elite 
 
Martino 
 
Micki 
 

Ansvarlig for: 
- Elitestrategi 
- Kontakt til Team Danmark 
- Landshold 

o National Team (Elitecenter) 
o Talent Team (Kraftcenter) 
o OL (Breaking) + elite (Different Styles) 

- Professional Division 
- Talentudvikling løfte dans i områder. (vækstcenter) 

 
Bestyrelsesmedlem, 
klubudvikling og 
uddannelse  
 
 

Ansvarlig for: 
- Udvikling af klubaktiviteter: Rekruttering og fastholdelse af 

medlemmer (Geert) 
- Frivillig-strategi  (Geert) 
- ATK udvikling/implementering – Mette,  Helle Loft (koordinator) 



 

- Rådgivning og vækstaftaler (Geert) 
- Træner-uddannelse ATK   
- Skoledans KP 
- Træner-uddannelse Karen og Folkedanserne 

 
Bestyrelsesmedlem, 
aktiviteter og 
motion 
 
Geert 

Ansvarlig for: 
- Børn & Unge aktiviteter 

o Skoledans + Skole OL 
o Workshops/camps 

- Udvikling af tilbud inden for nye danse- og motionsformer 
- Events: Dansens dag mv. 

 
Bestyrelsesmedlem, 
Konkurrence i alle 
stilarter 
 
Jimmi og Kirsten 

Ansvarlig for: 
- DM - arrangementer 
- Udvikling af turneringstilbud 
- Turneringsreglement 
- Rang- og pointlister 
- Påsætning af officials 
- WDSF kort 
- Dommer – og officials uddannelse Nationalt og Internationalt. 
- Sponsorater 
- DDD 
- Internationale turneringer. 
- Tilmeldingssystem 
- Udenlandske dansere 

 
PR og medie 
 
Davith, Den aktive 
repræsentant 

Ansvarlig for: Strategi inden for PR og medie 
- Redigering 
- Nye tiltag - Instagram 
- Online kalender 
- DS - træningsdragter  
- Nyhedsbreve til foreninger. (Alle)  
- Promovering af par til turneringer (store mesterskaber) 
-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arbejdsgrupper 
 
ATK-udvikling og 
implementering 
 

 

Breaking, Udvikling 
 

 

Different Styles, 
Udvikling 
 

 

Elitestrategi 
 

 
 

Elite Advisory Board 
 

 

Elitedrift 
 

 

Events (DM uge, 
dansens dag mv.) 
 

 

Frivillighed 
 

 

Kraftcenter 
 

 

Nye tiltag: Motion & 
bevæg dig for livet 
 

 

Organisationsprojekt 
Strategiske mål 

 

Turneringsdeltagelse, 
rang- og pointlister 
 

 

PR og medie 
 

 

Professional Division 
 

 

Påsætning af officials 
(Dommere, 
Turneringsledere, 
Beregnere) 
 

 

Skoleprojekt, 
Badjango 
 

 

Standard & Latin,  



 

Udvikling 
(workshops og lign.) 
 
Talent- og 
Klubudvikling 
(vækstcentre) 

 

Turneringskalender 
og -reglement 
 

 

Uddannelse 
 

 

Udvikling af nye 
tilbud 
 

 

Økonomi og 
medlemstal 
(+WDSF kort) 
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