Dagsorden
Mødegruppe: DS Bestyrelse med suppleanter
Dato: 7. juni kl 10.00
Sted:

Via Google Meet

Deltagere:

Gert Willander, Kirsten Sørensen, Micki Chow, Davith Hegaard, Jimmi Kristensen, Martino Zanibellato, Thomas Nielsen, Katja Mikkelsen

Suppleanter: Peter Stokkebro
Dansernes repræsentant: Sandra Sørensen
Afbud: Bent Rytter (suppl.)
Nr.

Punkt

1.

Velkomst

2.

Orientering v/ formanden
DM – ugen

Kommentar/beslutning/opgave

Action

Deadline

DM ugen i 2021 er udsat til 2022, da det pga. Corona virus ikke har været muligt
at opstarte planlægning. I 2021 skal DMérne afholdes i DS regi

EM 10 – dans

EM 10 dans – afvikling er stadig usikker. Sport Event Danmark og Sport Event
Århus afventer åbning af Europa og præmisserne herfor

3.

Gennemgang af revisionsprotokollen og
underskrift

Revisionsprotokol og Årsberetning har været rundsendt for kommentarer.
Der skal underskrives elektronisk i Penneo vha NemId

4.

Økonomi

5.

Arbejdsgrupperne orienterer omkring deres
arbejde

Der har her i foråret ikke været gang i meget. TeamDK har accepteret den
reviderede plan for brug af midler i 2020. Løbende opfølgning
Bredde – der arbejdes på opstart af BU weekend – primært for bredde/Seniorer.
Der satses på november md, sikkert i Århus
Diff. Styles – Rene Brix og miniudvalg – planlægger HipHop og Disco Camp –
Sommercamp, tilskud kr 250 pr pers. – beløb en del af vores strategipenge
Dommere – der er udfordringer mht dommere til rangliste i november, meget få

ALLE

HURTIGT

har tilkendegivet at kunne dømme her.
Elite – Driften har udtaget elitepar der har kunnet træne under Corona i hhv.
KAF-ÅS-JDS
Brev fra KAF besvares af Eliteudvalget
Brev fra ÅS besvares af Elitedriften
Problematikken om optagelse af par drøftes på næste møde i aug. Md
ATK – invitation af uddannelse ATK/træner sendt ud med for kort frist. Mere
information til bestyrelsen ønskes. Uddannelsen skal evalueres efter eksamen –
forslag til evalueringsskema fremsendes til bestyrelsen før udlevering til
deltagerne – 11 er tilmeldt til start den 7.6.20
Medie – Løbende opslag vedr. Corona tiltag/restrektioner
Turnering – Turneringskalender for 2021 er færdig nu og sendes ud til foreninger
til ansøgning om afholdelse
Professionel – Rapport fra WDSF gennemlæses pt.
Breaking – skuffelse over at der ikke blev bevilget mere end tkr 50 ifm budget.
Der arbejdes på at få indmeldt 1 forening fra Horsens og 3 foreninger fra
København
6.

Optagelse af ny klub

Danmarks Åbne Breakforening.
For breakere der ikke er tilknyttet en forening. Ved indmeldelse her kan de
deltage i DS turneringer. Pt. mellem 20-30 indmeldte
Foreningen er forhåndsgodkendt og optages endeligt til DS Årsmøde i efteråret.
Der sættes velkomst på hjemmesiden

7.

Strategiske spor

Det er aftalt med DIF at de overtager styringen ift opfølgning/referater mm.
Folkedanserne og Seniordans er stadig med i processen. Næste møde er 16.6
hvor Karen og Micki deltager.

8

De 7 per

Udskydes til August mødet

9.

Skoledans/skole OL

10

Evt.

Karen har haft møde med Maja og Lærke. Der mangler 3 foreninger der skal i
gang her efter sommerferien.
DS er inviteret til at deltage i Skole OL – Maja/Lærke skal til august komme med
oplæg om økonomi/forventet afkast af deltagelse heri
Der afholdes Medlemsmøder i hhv. Øst og Vest på følgende datoer:
ØST den 21.okt. – VEST den 7. okt. Begge dage kl 19.oo – Info på hjemmeside

Karen

Aug. Møde

Micki

Kirsten

15.6

Davith

Aug. møde
Karen/Maja

Karen/Davith

Aug. møde

Der sendes opkrævninger ud nu til alle foreninger for medlemskontingent ud fra
indberettede tal pr. 31.12.19
Der skal aftales planlægning/indkaldelse til Årsmødet i November – punkt til
mødet i august
Der skal afleveres Info/beskrivelse/niveau mm om Breaking til information til DIF
– med til møde den 16.6
Brev fra ÅS besvares af KP,TN, JK
Der blev debatteret WDSF´s rolle/information ifm. to internationale turneringer i
Danmark på samme dag.

Katja
Karen

Aug. møde

Peter

14.6

Karen, Jimmi,
Thomas

