
Dagsorden –Bestyrelsesmøde 1103-2020 

Danmarks Sportsdanserforbund 

Mødegruppe: DS Bestyrelse                                                                                                                               Referent: Katja 

Dato: 11032020    

Sted: skypemøde 

Deltagere: Martino, Micki, Thomas, Jimmi, Geert, Davith, Kirsten, Karen og Katja 

 

Fraværende:  

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

 
1. 

 
Velkomst og information 
 
 

Orientering omkring regnskabsgodkendelse 
Afslutning sker i april ved ny regnskabsansvarlig 
Strategiske mål 
Referat fra de forskellige grupper  
processen kører fremad – seniordanserne er tvivlende.  
Har man problemer med at lægge referaterne ind i fællesdrevet, så man må 
meget gerne sende referatet til Micki, der kan lægge det ind. 
Medlemstal for 2019 
Karen har hentet medlemstal og der er fremgang sidste år, hvilket betyder at vi 
har opfyldt dele af vores strategiske spor. Fremgangen er fortrinsvis sket inden 
for skoledans, hip-hop m.m. 
Karen har kontaktet de klubber der ikke har meldt ind. 
DDD 
DDD vil gerne lave et samarbejde med os, men der er ikke kommet nogle 
konkrete forslag. De inviteres til et samarbejdsmøde med Jimmi og Karen. Der er 
ikke kommet noget nyt siden sidst. 
  

 
 
 

 
 
 



 

Covid-19 (Corona) 
Vi aflyser 4. pointturnering, samt DM’erne,  Nordisk Mesterskab og World Cup i 
Boogie. 
Der udtages ikke par til VM og EM før der har været afholdt DM – denne 
beslutning vendes med TeamDK. 

2.  EM – dans 2020 Karen kontakter WDSF om afholdelse af EM’et   
3 Medlemsmøde i vest Det afholdes i efteråret   
4 regnskab Alt skulle være på plads nu – alle opfordres til at sende bilag ind senest 2 

måneder efter afholdelse af en en udgift. 
  

5  Orientering fra de forskellige udvalg 
(arbejdsgrupper) 

Årshjul fra arbejdsgrupperne, samt medlemmer af grupperne – skal sendes til 
Karen 
TU – sendes i løbet af en uge 
EU – årshjul fra eliteudvalget, når der har været møde med vores nye 
kontaktperson i Team Danmark 
Elitedriftens årshjul er lavet 
MU – er lavet og sendes 
BU – laves efter møde med formanden 
Formanden udarbejder også et årshjul 

 

6. Budget fra ÅS DS vil give 20000 kr i tilskud, til følgende poster i budgettet: 
Dommere (latin og break) 
Tilskud er betinget af DS indflydelse på dommersammensætning, samt 
beregnerstab, hvor DS beregner Michael Holst Olesen vil være en af de 2 
beregnere. 
Der sendes efterfølgende bilag til DS kasserer 
 

  

7.  Udsendelse af folk til AGM i juni Karen, Martino, Katja   
8.  Evt. 

 
Der var snak om Advisery Board, det tages på som et punkt på dagsordenen til 
næste møde. 
 

  


