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Ny fælles danseorganisation 
Som en væsentlig del af Danmarks 
Sportsdanserforbunds (DS) strategiaftale 
med Danmarks Idrætsforbund (DIF) 2018-
2021, arbejder vi på etableringen af en ny 
fælles danseorganisation for al foreningsdans 
i Danmark.  
 
Arbejdet ledes af en styregruppe med 
konsulenter fra Danmarks Idrætsforbund, 
repræsentanter fra Danmarks 
Sportsdanserforbund, Folkedans Danmark, 
Square Dance og Seniordans.   
 
Endvidere arbejdes der i en smallere 
formandsgruppe, kommunikationsgruppe og 
økonomigruppe. 
 
Processen er nu så langt fremme, at vi kan 
redegøre for en række vigtige informationer. 
 
Først og fremmest er det vigtigt at slå fast,  
at arbejdet med etablering af et nyt 
specialforbund, sker efter anbefaling fra DIF 
og i tæt samarbejde med vores associerede 
samarbejdspartnere fra Folkedans Danmark, 
Square Dance og Seniordans. 
 
Tiden er ganske enkelt løbet ud for 
associeringsaftalerne. 
 
Dans for alle hele livet 
Dans Danmark er navnet på det nye 
specialforbund, der skal rumme alt det, vi 
kender i dag fra DS, samt det de øvrige 
forbund har på hylden. I det hele taget skal 
Dans Danmark være omdrejningspunktet for 
dans for alle hele livet. 
 
Ambitionen om at have dansetilbud til alle 
hele livet, bliver understøttet af vores nye 
strategiske spor for perioden 2022-2025. 
 

Her vil vi arbejde med organisations -og 
klubudvikling, samt målrettede tilbud til alle 
aldre, uanset niveau og geografi. 
 
Vi fortsætter naturligvis vores talent -og 
elitearbejde, idet vores Team Danmark 
aftale, også i den kommende periode, vil 
have sit eget strategiske spor og budget. 
 
Formålsparagraffen 
Dans Danmarks formålsparagraf dufter 
naturligvis af dans hele vejen rundt: 
 
Fremme al foreningsdans i Danmark 
 
Sikre udvikling og organisering af såvel 
eksisterende som nye dansearter 
 
Styrke dansens og dansesportens image og 
synlighed i befolkningen 
 
Styrke dansesporten og danseklubbernes 
arbejde 
 
Udvikle dansearter for alle aldersgrupper 
 
Fremme socialt samvær gennem dans 
 
Fastholde arbejdet med dansens traditioner 
 
Udvikle og fastholde dansere på højeste 
eliteniveau, bl.a. i samarbejde med Team 
Danmark 
 
Formålet er tillige at varetage dansesportens 
interesser såvel nationalt som internationalt. 
Forbundet optræder som fællesorganisation 
over for myndigheder og offentligheden. 
 
Ingen fravalg, kun tilvalg 
Som det fremgår af formålsparagraffen, så vil 
Dans Danmark ikke have til opgave at 
foretage fravalg i de forskellige 
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organisationers tilbud. Der vil kun være tale 
om tilvalg. Vi skal rumme det hele. 
 
Den nye organisations styrke vil bl.a. være 
mangfoldighed, stærke alsidige kompetencer, 
mere volumen, flere muskler. Mere 
gennemslagskraft. Professionelt drevet 
sekretariat. 
 
Overordnet marketingstrategi skal 
understøtte, at vi opnår markedsandele og 
vedligeholder dem, vi har. 
 
Uddannelse af instruktører og 
kompetenceudvikling for undervisere. Fælles 
kurser, hvor det er muligt. F.eks. et fælles 
grundkursus (stemmeføring, koreografi, 
dansepædagogik etc.) og så en udspecificeret 
overbygning for hver danseart. 
 
Større og stærkere foreninger, der 
understøtter hinanden. 
 
Det skal være prestigefyldt at være frivillig i 
Dans Danmark. Vi anerkender, understøtter 
og udvikler frivillige. 
 
Udvikling af nye dansearter/trends giver flere 
dansere i Danmark. 
 
Strukturen i Dans Danmark 
Øverste myndighed bliver årsmødet, der 
sammensættes af alle klubber.  
 
Hver klub har mindst 1 stemmeberettiget 
repræsentant. Klubber med 51 medlemmer 
eller derover har 2 stemmeberettigede 
repræsentanter. Klubber med 101 
medlemmer eller derover har 3 
stemmeberettigede repræsentanter. Klubber 
med 151 medlemmer eller derover har 4 
stemmeberettigede repræsentanter og så 
fremdeles. 
 

Årsmødet afholdes hvert år i april, maj eller 
juni. 
 
Bestyrelsen i Dans Danmark 
Bestyrelsen vil have 7 medlemmer med 
følgende positioner: 
 
Formand                                                                                   
Næstformand/ kommunikation og marketing                   
Næstformand/økonomiansvarlig                                     
Bestyrelsesmedlem/talent og elite                                      
Bestyrelsesmedlem/klubudvikling og 
medlemsvækst      
Bestyrelsesmedlem/stævner og turnering                          
Bestyrelsesmedlem/udvikling-nye dansearter  
 
Bestyrelsen vælges af årsmødet, uden 
hensyntagen til, hvilket dansemiljø 
kandidaterne kommer fra. 
 
Aktivitetsudvalg 
Sportsdans får sit eget aktivitetsudvalg med 
eget rammebudget. Al den aktivitet vi kender 
i dag, vil være forankret og udspringe fra 
aktivitetsudvalget. 
 
Aktivitetsudvalget udpeges af bestyrelsen 
efter indstilling fra aktivitetsudvalgene og 
klubberne. Aktivitetsudvalgene består af 5-7 
medlemmer og udpeges for et år ad gangen. 
Aktivitetsudvalgene konstituerer sig selv. 
 
Arbejdsgrupper   
Der kan etableres arbejdsgrupper efter 
behov. 
Arbejdsgrupper nedsættes af bestyrelsen 
og/eller efter indstilling fra 
aktivitetsudvalgene. Bestyrelsen 
beslutter/godkender arbejdsgruppens formål 
og sammensætning.           
 
Tidslinje 
Dans Danmark stiftes søndag den 3. oktober. 
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Organisationen stiftes af repræsentanter fra 
de organisationer, der p.t. arbejder med 
processen. 

Stifterne bliver enige om bestyrelsens 
sammensætning og udpeger 
aktivitetsudvalgene, således som lovene vil 
beskrive det.  

Bestyrelsen sidder frem til første ordinære 
årsmøde i Dans Danmark. På årsmødet 
vælges bestyrelsen af årsmødets 
repræsentanter. 

Klubbernes overflytning til Dans Danmark 
Vi sørger for det praktiske omkring 
klubbernes overflytning til Dans Danmark. 
Såfremt der er klubber, der ikke ønsker 
medlemskab af Dans Danmark, vil dette 
naturligvis blive respekteret.  

Danmarks Sportsdanserforbund opløses ifm. 
årsskiftet til 2022, hvor Dans Danmark reelt 
slår dørene op. 

Fremtidig kommunikationsplan frem mod 
Dans Danmark 

I perioden frem mod stiftelsen af den nye 
organisation vil DS udsende en række 
nyhedsinfo. 

Der vil tillige blive inviteret til virtuelle møder 
med klubberne, hvor klubberne kan vælge 
mellem den 2. marts og den 4. marts. 

Her bliver der mulighed for at stille spørgsmål 
til herværende nyhedsinfo. 

Herudover håber vi på normalisering i 
forsamlingsmulighederne, når vi kommer 
frem til den 10. maj og den 4. og 11. 
september, hvor der indbydes til fysiske 
dialogmøder. 

DS står til rådighed 
Skulle der være spørgsmål til herværende 
nyhedsinfo eller til Dans Danmark i 
almindelighed, er klubberne altid velkommen 
til at kontakte: 

Formand Karen Pedersen 
formand@sportsdans.dk 
Telefon 4076 6147 

Udviklingsleder 
Jan Donde 
jadon@sportsdans.dk 
Telefon 2227 4753 

TILMELDING TIL VIRTUELLE MØDER 

Send mail til jadon@sportsdans.dk med 
klubnavn, navn på deltager, mailadresse og 
telefonnummer. 

Anfør hvorvidt du ønsker at deltage 
den 2. marts kl. 19.00 – 20.00  
den 4. marts kl. 15.00-16.00 

Møderne afholdes som Microsoft Teams-
møde.

Deadline for tilmelding vil være den 25. 
februar.  

Herefter modtager du link til mødet. 
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