
 

 

 Dagsorden 

 Mødegruppe: Dans Danmark – Std & Lat aktivitetsudvalg                                                                                              Referent:  Kirsten Vejlby Sørensen 

 Dato: 3. april 2022 kl. 11.00 – 16  

 Sted:  Søren Nymarksvej 25A, 8270 Højbjerg 

 Deltagere:  Ashli Williamson, Kirsten Sørensen, Katja Mikkelsen, Alan Winter, Henriette Bjergvang 

Afbud:   

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave ANSVAR Tid  

1. Velkomst  Ashli   

2. General status Økonomi – Katja – aftalt at bilag fra udvalget sendes til Katja, 
som videresender til Bent. 
Eliteudvalg – Alan.Koordineringsudvalg er blevet oprettet indtil 

slut 2022 på prøve. Hvis det giver mening, fortsætter det. pt 
Karen, Micki, Ashli, Alan,  
ift elitestrategi spørgsmål. Medlemmer til EU – Politisk, Alan 

formand, Ashli, Micki, Peter og en fra KAF spørges 
Fordeling sportschef pt – Karen personlige samtaler, Dorte N 
står for administration 

Breddeudvalg – Henriette leder efter vandrepokaler i 
seniorrækken/std voksen – Katja latin ynglinge – Kirsten har 
latin voksen og tjekker PD pokaler. Billede og mål af pokal 

sendes til Henriette 

Alle 

 

  



Dommerudvalg – Kirsten, der er taget kontakt til udl. dommere 

og svar er begyndt at komme. 
Samarbejdsudvalg – Ashli – der er aftalt nyt møde d.9.5.2022. 
Diskussion omkring Strategi dagen d.20.3.2022 

3. Ændringer til vores 

reglement 

Godkende ændringer fra sidste møde. 
 

Samesex dans – I hvilken form kan det inkluderes i  
turneringsregi? 
Kirsten vil invitere Niels H + Philip til opvisning. Invitere til 

Debutant række samesex til turnering den 17.9. KAF 
Der er Nordic open 27/28 aug – Finn (bestyrelse) skal komme 
og se en af dagene. 

 
Ændring/ præcisering af karantæneregler ifm klubskifte. 

(Ifm karantæne - en tilføjelse hvis der flyttes landsdel, mod 

dokumentation) – Katja undersøger i det gamle TU reglement, 

og kommer med et oplæg næste gang. 

Solodans - regler, opstart, række mm Alan har fået regler, 

sender på mail til Kirsten WORD, så det kan blive tilrettet 

Ændring i TU reglement mht par i finalen§13, ændres til gl. 

regel – Katja finder reglen frem 

U21 række - skal vi det, regler og konsekvenser når der danses 

i to rækker. Tænker her ifm tidsplan. Vedtaget at ændre i TU 

reglement, ny kategori, ny rangliste, nyt turneringssetup så der 

danses U21 i samme kategori som ranglisten. 

§14 Bekendtgørelse af vinder – reversorden, prøves til DM. 

Evt. kalde B-finalen på gulvet hvis det passer i tidsplan 

 

Kirsten 

 

Katja 

 

 

Kirsten 

Katja 

 

Katja/Kirsten 

  



4. Godkendelse af vores 

forretningsorden 

Sendt på mail – Læs gerne inden mødet. 

Godkendt 

Katja   

5. Projekter – 
Arrangementer 

Breddeaktiviteter – Evaluering – meget tilfredse deltagere, 
prisen kan godt sættes op 
 

Eliteaktiviteter – Evaluering – Samling gik rigtig godt og det vi 
har hørt, har kun været positiv. 
 

Listen over Std/ lat klubber – gennemgået. Katja laver listen 
klar til brug for vores besøg til klubberne til efteråret. 

 
Mini turneringer, skal vi gå i gang med dem til efteråret. Vi går 
i gang, der skal laves en plan, hvem starter? 
Kirsten leder efter regelsæt fra Helle/Mette 

 
Solrød Ballroom’s forespørgsel. Holdkamp.  Det er ændret til en 
privat turnering og ikke holdkamp efter DS’s regler. Der kan 

derfor ikke bevilges penge i denne omgang.  

 

 

 

 

 

????? 

 

Katja 

 

 

 

 

6. Elitearbejde/ Talent 
udvikling 

Opfølgning på sportschef, Jesper er stadigvæk sygmeldt. 
 
Opfølgning på elite strategi / Elite Udvalg. Ashli sender til os 

alle 
 
Skal reglen med at man skal være 14 år for at blive optaget til 

Dans Danmarks elitestruktur ændres? Eller bevares 
Vores holdning at den skal bevares. Ashli tager den op i 
samarbejdsudvalget 

 
Update efter møde med Kristjan V. DDD. Positiv. Meget venligt 
og produktivt møde. Ashli beder om at få på skrift at det er 

muligt at danse i Dans Danmark uden at blive straffet med at 
skulle danse i STAR rækken 
 

Update fra Alan og hans møde med Mads Vad. Positivt møde, 
de mødes igen i juni md 
 

Ashli 

 

 

 

 

Ashli 

 

Alan 

 

Alle 

  



Elitestrategien – Klubber skal sende / støtte op omkring Dans 

Danmarks aktiviteter / turneringer. Skal det ændres? Ellers skal 
det opretholdes. Debatteres på næste møde 

 

7. Diverse Evaluering fra DU (Kirsten mht. Hvordan har det fungeret at 
have et “dommerpanel” til at vælge dommerne til 

ranglisterne? Det tages evt. op til næste turneringsår 
 
WDSF-uddannelse 

Kan vi få uddannet en eksaminator i Danmark – Ashli tjekker 
WDSF regler til næste møde 

 
Skal der afholdes dommerkongres i år? - Ja – der skal 
planlægges en til efteråret 

 
Turneringssteder – gulv mm. Katja finder den gamle aftale 

for at se hvordan den er bygget op. TRÆD varsomt. Tages 
op på næste møde. 

Kirsten 

 

Alan 

 

Kirsten 

 

  

8. Dato til næste møde Forslag: d.01.05.2022 ONLINE kl 18.00  
 

Alle   

9.  Evt. Ansøgning fra KAF om afholdelse af Holdkamp den 18.6, 
5.000 kr. Bevilget på mail efter mødet, OK fra alle. 
Regel om at deltage i rækken over. Tjek regelsæt til møde 

efter sommerferien. 
 

Specifikation af leje lokaler til eliteaktiviteter. 3.000 kr for 
leje en fuld weekend á 2x6 timer. 1.000 kr for leje en dag, 
min 6 timer ellers 500 kr 

Henriette 

 

  

  Tak for i dag     

 


