
 

 

 

 

 Dagsorden 

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

 Dato: 18. juni 2022 kl. 09.30 – 13  

 Sted:  Online  https://us02web.zoom.us/j/86759064959 Meeting id: Meeting ID: 867 5906 4959 

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

Gæster: Katja Mikkelsen, Karen Pedersen 

Afbud:   

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave ANSVAR Tid  

1. Velkomst  Ashli   

https://us02web.zoom.us/j/86759064959


 

 

3. Regler & vedtægter – 

opdatering siden sidst 

Samesex dans – Update fra Kirsten. Kontakt til PAN/Niels H 
for evt opvisning i sept. Evt en debutant række for samesex 

 
Ens aldersregler i Diff styles, der er fejl i Tu reglement. Er 

det fikset? Sendt ud i TU nyt 

U21 række – Er udkastet klar til implementering til efteråret 

2022? Udkast forsøges lavet i løbet af sommeren. HUSK at 

se på tid mellem de enkelte rækker – evt 10 min. Vigtigt for 

at tidsplan kan gennemføres 

Turn. Regl. under kategorierne skal rettes i den ny version 

på hjemmesiden. Forklaringer fra gl. reglement skal tilføjes 

– eksempelvis om streger mm ifm skema Debut/National 

Drøfte resultatpolitikken for hjemmesiden – Vedhæftet. Der 

tilføjes øvrige resultater fra WDSF. Parrene sender ind – der 

laves opsamling månedsvis til hjemmesiden 

 

 

Kirsten  

 

Kirsten 

 

Kirsten/Katja 

 

Kirsten / Ashli / 

Katja 

 

Sekretariatet 

  

4. Tilføjelse til vores AU. 
Samt. oprettelse af 

andre udvalg 

Forslag  
- Sofie Koborg bliver tilføjet til AU med ansvarsområde: 

Arrangementer & Kommunikation 
- Karen Pedersen bliver tilføjet til AU med 

ansvarsområde: Rekruttering af børn og unge 
(skoledans, skole OL.mm) 

- Signe Busk bliver tilføjet til AU med ansvarsområde: 

Athleternes repræsentant 
- Davith Hedgaard tilføjet i kommunikationsudvalg på 

vegne af std/lat. 
- Peter Stokkebroe eller Emanuel Valeri, Pasquale 

Farina & Olivia Gjelfort eller Nicolaj Lund skal tilføjes 

til Eliteudvalget. Dermed er alle 4 eliteklubber 
repræsenteret. 

Ashli   



 

 

- Micki Chow, Ashli Williamson, Emanuel Valeri & Peter 
Stokkebroe skal gerne forme International relations 

udvalg. 
 

5. Projekter – 
Arrangementer 

Elitesamling/Kraftcenter juli– Alan/samt koordineringsudvalg 
til at overtage indtil der bliver fundet en ny Sportschef. Der 

aftales med Alan, Katja, Jan, Ashli/Karen 
 
Mini turneringer, hvordan kommer vi videre 

Ashli finder JDS koncept, sender rundt. Katja spørger SSF 
om de evt vil afholde en miniturnering 

 
Opdatering DMugen. Hvor langt er vi. Der er blevet lavet et 

DM udvalg som mødes hvert uge for at få enderne til at 
mødes. 
 

Senior 3 – Rotterdam. Er der mulighed at tage 1 person 
med, tilknyttes gruppen? Henriette spørger rundt hvor 

mange er interesseret. Evt tilskud fra Breddeudvalgs budget 

Ashli – Alan –  

 

Ashli 

 

Ashli/Katja 

 

Henriette 

 

 

 

6. Elitearbejde/ Talent 

udvikling 

Rykket frem fra sidst. Elitestrategien – Klubber skal sende / 

støtte op omkring Dans Danmarks aktiviteter / turneringer. 
Skal det ændres? Ellers skal det opretholdes. Rykkes til 
næste møde 

 

Ashli   

7. Diverse Fra sidste møde. Ashli - Man skal ikke opgive ens 

dommerlicens for at være chairperson. MEN, man skal have 
haft en dommerlicens for at kvalificere sig til chairpersons 

licens.   
 
Datoer til dommerkongres i år? Bliver afholdt 16.10. Muligt 

af afholde JDS lokaler/Silkeborg/afhængig af hvor 
elitesamling skal holdes 

Der skal sendes opkrævning ud på 500 kr. pr dommer 
 
DSV, DSØ penge. Hvem styrer dem? 

DSØ midler – Finn/Jesper Lyhne/+1 
DSV midler – Kirsten/Bent Rytter/+1 

Ashli 

 

 

Kirsten 

 

Ashli 

  



 

 

 
DS’s gulv – Sofie/Jesper overvejer køb af gl. Copenhagen 

Open gulv og så leje ud på Sjælland. Vi afventer 
tilbagemelding 

 
Årsmøde- dækning af udgifter. Kørepenge – der søges fra 
egen bopæl til Idrættens Hus. Der laves excel ark af Katja, 

sådan at alle klubber kan sende oplysninger ind. 
 

 

 

Katja 

 

 

Henriette 

 

Katja 

8. Dato til næste møde Fysisk møde den 20.8.22 11-17 i Idrættens Hus  
 

HVEM reserverer? 

Nøgle/mad 

  

9.  Evt. Micki og Jan laver stillingsopslag sportschef 
 

   

  Tak for i dag     

 


