Dagsorden – Bestyrelsesmøde 19-04-2020
Danmarks Sportsdanserforbund
Mødegruppe: DS Bestyrelse
Dato:

19-04-2020

Sted:

Skypemøde kl 10.00

Referent: Kirsten

Deltagere:
Karen, Katja, Micki, Davith, Jimmi, Sandra (frem til pkt. 6), Bent, Martino, Kirsten
Fraværende: Geert og Thomas - begge pga arbejde ifm Covid19 - Peter
Nr.

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave

1.

Velkomst og information

Orientering omkring regnskabskontoret - Regnskab for 2019 er forsinket pga
Covid19

Action

Aflysninger af årsmøder: WDSF - ingen ny dato pt. , WRRC - planlagt til 12-13
sept.
ÅS opfølgning - ÅS arbejder videre med evt. International turnering i efteråret i
Aarhus
DDD - DDD blev rykket i marts md. for aftale om nyt møde - ingen respons - der
rykkes igen
Corona situationen og forbehold. VM i Breaking er blevet flyttet til 2021.
Verdensranglister er stoppet pt.

Jimmi

Deadline

2.

EM – dans 2020

Niels Nygård, DIF, FORVENTER at arr. op til 500 pers. bliver tilladt - men intet er
sikkert. Afventer situationen til 11.5 for nye åbninger

3

Kodex for unge mht. ophold i Danmark

Information om KODEX for unges ophold i Danmark kan pt læses i Elitestrategien TU udarbejder,
på side 10. Det indskrives i stedet i regler/producer ved pardannelse med
MU lægger på
udenlandsk partner, som elitestratgien henviser til.
hjemmeside

4

Regnskab

DS´s kontaktperson i DIF, Josefine sygemeldt pga graviditet - der er blevet
tilknyttet en anden person, som lige skal ind i arbejdsgangen.

5

Orientering fra de forskellige områder. Bredde,
turnering og medie

BU - DM i Different Styles er flyttet til den 3.oktober 2022 - Hermans i
Friheden. Ny forening på vej på Sjælland (650 medlemmer)

Jimmi/Katja

TU - reglement er nærlæst med tættekam - Jimmi og Katja i dialog. Revideret TU
Jimmi
kalender efter Covid 19 kommer i denne uge. Årshjul sendes til Karen i denne
uge.
Kirsten
MU - optagelse af små videoer i forskellige dansekategorier optages til
efteråret, udsat pga Covid 19
EU - Info om samlinger er lagt på nettet, ændringer igen pga Covid 19.
Disciplinanalyse til TD for 2021/2024 er sendt.
Der laves særskilt information på hjemmesiden om KLUB oprettelse hvordan/til hvem. Ansvarlig Katja/Karen. Info til indlæg sendes af Karen til
Davith, som lægger op
6.

DM

Karen/Davith

Det blev besluttet at DM Std/Latin/10-dans flyttes til weekenden 3.-4. okt.
Udsendt forslag fra EU pkt. B1-B3 blev besluttet. C1 blev besluttet i tilfælde af at
Jimmi/KAF
DM i okt. Fortsat ikke kan lade sig gøre. Vedhæftet til referat er info om
kompensation for ranglistepoint + udtagelser til mesterskaber i 2020.
Endvidere blev det besluttet at såfremt DM i denne weekend ikke kan
gennemføres pga Covid 19 AFLYSES DM FOR 2020. Info om udtagelser til

mesterskaber i denne situation er vedhæftet referat.
Udsendt forslag fra EU pkt. D1-D3 blev besluttet. Øvrige beslutninger om
udtagelse til landshold – evt. tilbagebetaling egenbetaling – præcisering af
udtagelsesfrist er vedhæftet referat
7.

Advisery board

Emnet er skubbet til mødet den 7.6.20

8.

De 7 per

Karen deltager pt på kursus i DIF bla med de 7 pér. Yderligere
Micki
forklaring/uddybelse laves af Micki. Når den er kommet sætter Karen frist på for
Karen
udfyldelse

8

Eventuelt

Bestyrelsesmøde er aftalt til den 7. juni i Idrættens hus (den lille bestyrelse) - i
den forbindelse annulleres skypemøde i maj md.
Alle skal tjekke info under deres udvalg på hjemmesiden - er alt korrekt?? Send
mail til Davith med korrekt info og skriv også lige hvis der ikke er rettelser

ALLE

Medlemsmøder i både Øst og Vest - der findes datoer og lægges på hjemmeside Karen

Sørge for større synlighed af diff. styles på hjemmesiden - opsplitning af
nyheder, reglement mm

Jimmi/Davith

Udkast til internationalt samarbejde - kommer på mødet 7.6.20

EU

26.4.20

