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Status på processen frem mod 
Dans Danmark 
Siden seneste nyhedsinfo om den nye fælles 
danseorganisation og de to opfølgende 
virtuelle møder med klubberne, har der været 
fuldt tryk på processen. 
 
Dels i form af styregruppemøder og møder i 
formandsgruppen.  
 
Dels i form af det sideløbende arbejde med 
den nye strategiaftale 2022-2025, der har 
Dans Danmark, som afsender. I den 
forbindelse, har der også været et par 
”velbesøgte” virtuelle møder med 
meningsdannere fra Folkedans og Sportsdans. 
 
Seniordans og Squaredance holder lav profil 
Desværre har repræsentanterne fra 
Seniordans og Squaredance, sat deres 
eventuelle tilslutning til Dans Danmark, på 
pause. 
 
De er stadig med på orienteringsniveau, men 
har p.t. trukket sig fra de konkrete 
forhandlinger. 
 
Tydelige signaler fra vores bagland 
De to virtuelle møder den 2. og 4. marts 
tilkendegav tydeligt, at specielt to områder, 
frustrerede klubberne. 
 
Dels bestyrelsens sammensætning. Dels 
aktivitetsudvalgenes rolle. 
 
Vi har derfor arbejdet på at finde løsninger og 
tydeliggørelser på disse emner. 
 
Det har afstedkommet at vi er kommet med 
forslag til lovændringer. Det har selvsagt skabt 
lidt knaster på vejen. Men vi har fundet det 
nødvendigt at finde nye kompromisser i den 
del af lovgivningen. Folkedans har udvist 

forståelse. Der er således enighed om 
nedenstående. 
 
Nyt samarbejdsudvalg 
Bestyrelsens sammensætning i Dans Danmark 
opretholdes som i den oprindelige lovversion. 
Det vil sige at der ikke er automatik i 
sammensætningen. Men at der arbejdes med 
en ”helikopterbestyrelse”.  
Bestyrelsen vælges af årsmødet, uden 
hensyntagen til, hvilket dansemiljø 
kandidaterne kommer fra. 
 
Der indsættes til gengæld et 
samarbejdsudvalg i den politiske struktur. 
Samarbejdsudvalget sammensættes med de 
to næstformænd og formanden for alle 
aktivitetsudvalgene.  
 
Samarbejdsudvalgets opgave er at styrke og 
udvikle samarbejdet mellem 
aktivitetsudvalgene, samt erfaringsudveksle 
og vidensdele på tværs af de nedsatte 
aktivitetsudvalg og bestyrelse. Det er 
næstformændenes opgave at løfte eventuelle 
problemstillinger op i bestyrelsen til 
beslutning. 
 
Såfremt formanden for et aktivitetsudvalg har 
forfald til et møde i samarbejdsudvalget, kan 
aktivitetsudvalget lade sig repræsentere af et 
andet medlem af aktivitetsudvalget. 
 
Med samarbejdsudvalgets sammensætning 
får vi løftet aktivitetsudvalgenes 
repræsentation ind i et rum, hvor der kan 
koordineres, brainstormes og samarbejdes på 
tværs af alle aktiviteter. Bestyrelsens to 
næstformænd kommer samtidig tæt på 
udvalgene og har, som det fremgår af 
lovteksten, til opgave at løfte emner op til 
beslutning i bestyrelsen. 
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Samarbejdsudvalget har dog ingen politisk 
beslutningskompetence.  
Bestyrelsen skal imidlertid indskrive i sin 
forretningsorden, at aktivitetsudvalgene er på 
bestyrelsens dagsorden og at repræsentanter 
fra udvalgene kan deltage på 1-2 
bestyrelsesmøder om året. 
 
Aktivitetsudvalgenes rolle 
Aktivitetsudvalgene er omdrejningspunktet 
for al danseaktivitet. Det er derfor meget 
centrale organer i strukturen. Vi har ønsket at 
tydeliggøre rollen i lovene således:  
 
”Aktivitetsudvalgene har det overordnede 
ansvar for alle aktiviteter på alle niveauer 
inden for den eller de discipliner de dækker. 
Bestyrelsen godkender dog afholdelse af 
internationale mesterskaber på dansk grund. 
Der udarbejdes derudover en forretningsorden 
for hvert enkelt aktivitetsudvalg”. 
 
Valg til aktivitetsudvalgene 
Som endnu et led i bestræbelserne på at få 
løftet aktivitetsudvalgenes rolle og betydning 
op på det nødvendige niveau, har vi 
gennemført lovændring, der bevirker at 
formanden for aktivitetsudvalgene vælges på 
årsmødet. Medlemsforeninger skal senest 4 
uger før årsmødet tilkendegive hvilke 
aktivitetsudvalgs formandsvalg de ønsker at 
afgive stemme til. Kun de klubber som er 
forhåndsregistreret til aktivitetsudvalgs 
formandsvalg, kan afgive stemme til de 
pågældende formandsvalg. 
 
Forslag til aktivitetsudvalgsformænd skal 
ligeledes indsendes senest 4 uger før 
årsmødet. 
 
Klubbernes stemmefordeling på årsmødet 
Som beskrevet i nyhedsinfo af 15.02 har 
hver klub 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. 
 
Vi har, sammen med Folkedans Danmark, på 
baggrund af de senest opgjorte medlemstal, 
kigget ind i et potentielt estimat ift. 
fordelingerne af stemmer mellem DS og FD. 
Der viser sig umiddelbart at være tæt på ”dødt 
løb”, dog med en lille margen i DS-favør. 
 
Det vil naturligvis altid bero på det fysiske 
fremmøde på dagen. 
 
Men det understreger at den 
stemmefordeling, der er opnået enighed om, 
umiddelbart ser fair ud. 
 
Virtuelt infomøde 22.04. kl. 16.30 – 18.00 
Har du spørgsmål til nyhedsinfo eller til den 
nye fælles danseorganisation i almindelighed, 
er du meget velkommen til at deltage på det 
adviserede virtuelle møde den 22.04 
 
Send mail til jadon@sportsdans.dk med 
klubnavn, navn på deltager, mailadresse og 
telefonnummer. 
 
Mødet afholdes som Microsoft Teams-møde. 
 

Du er også altid velkommen til at kontakte: 
 
Formand  
Karen Pedersen 
formand@sportsdans.dk 
Mobil 4076 6147 
 

Udviklingsleder 
Jan Donde 
jadon@sportsdans.dk 
Mobil 2227 4753 
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