
Introduktion til 
Dans Danmark



Baggrund for at danne et nyt 
danseforbund

• Et ønske om et fælles, stærkt forbund, der kan være 
fundamentet for at styrke al dans i Danmark og sikre, 
at flere vælger dans som deres idræt

• Et samarbejde siden 2017 mellem Dansk Senior Dans, 
Traditionel Square & Contra Dance i Danmark, 
Danmarks Sportsdanserforbund og Folkedans 
Danmark



Indhold i Dans Danmark

Strategispor 1 – Organisations- og 
Klubudvikling

Strategispor 2 – Dans for alle hele 
livet

Strategispor 3 – Team Danmark 
aftale (talent og elite)

Disse spor danner grundlag for 
strategistøtte fra Danmarks 
Idrætsforbund og sikrer en 
videreudvikling af hele 
dansemiljøet i Danmark.



Formål ifølge 
vedtægterne

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



Organisation



Årsmøde

• Årsmødet afholdes hvert år i april, maj eller juni måned. Det 
indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel. 
Årsmødet afholdes i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest 
for Storebælt.

• 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.



Hvem gør hvad?

• Bestyrelsen tager sig af:

Strategier, visioner og politikker

Godkendelse af Aktivitetsudvalgenes 
budgetter

Regnskab

Ansættelse/afskedigelse af personale

Afholdelse af Årsmøde

Deltagelse i DIFs Årsmøder og budgetmøder

Afrapportering til DIF

Kommunikation med medlemsforeningerne



Hvem gør hvad, 
fortsat

• Aktivitetsudvalget for den enkelte danseart 
tager sig af:

Uddannelse og kurser

Danseaktiviteter

PR-arbejde

Stævner

Weekend-træf

Budgetlægning

Andre relevante ting

Derudover er formanden del af et 
samarbejdsudvalg, der består af formændene 
for aktivitetsudvalgene og bestyrelsens to 
næstformænd. Således sikres, at alle områder 
varetages i samme grad.



Sekretariat

Konsulenthjælp

Administration

Besvare mails/opkald fra medlemmer om alverdens ting

Juridisk hjælp

Markedsføring/PR og hjælp hertil til klubberne

Fundraising og hjælp hertil til klubberne (f.eks. 
orientering om DIF-puljer)

Netbutik/lager/forsendelse

Medlemsregistrering

Udsendelse af 
materialer/nyhedsbreve/forbundsmagasinet Danseliv og 
andet

Opgaver ud fra de strategiske spor

Bogføring og regnskab udføres primært af Idrættens 
Kompetence Center, Brøndby



Medlemsregistreringssystem

• Er udviklet af softwareleverandøren Club People

• En online-portal

• Opbevaring af medlemsdata udfra gældende GDPR-
regler

• Indbetaling af kontingent

• Tilmelding til events og betaling herfor

• Kan benyttes til at danne adressefil til forsendelse 
af blad, adressefil til forsendelse af nyhedsbreve til 
alle eller segmenteret på danseform

• Kontaktdata / nye frivillige

• Fra 2023 også med turnerings- og ranglistemodul





Nyt i Dans 
Danmark

• Klubpakker

Kører lige nu pilotprojekt i 
Syddanmark.

Opstartsmøde den 30. september 
2022.

Netværk af klubber til det videre 
forløb.



1. Klubstruktur og klubmiljø

• Bestyrelse, ad hoc arbejdsgrupper, uddelegering

• Én bestyrelse til flere dansesteder/danseformer

• Medlemsfastholdelse

• Bestyrelseskursus/kompetenceafklaring

• Medlemshvervning



2. Frivilligplan

• Vi mangler hænder her i klubben

• Hvordan finder vi de frivillige?

• Hvordan skaber vi den rigtige frivilligkultur?

• Hvordan fastholder vi de frivillige?

• Bestyrelseskursus/kompetenceafklaring



3. Klubbens 
målsætning 2025

• Strategiplan

• Handleplan

• Rollefordeling

Pakken minder meget om 
samarbejdsaftale-pakken (se 
senere)



4. Dansetilbud gennem livet
• I samme klub?

• Samme danseform?

• Samarbejde med andre klubber?

• Samarbejde med andre aktører? (ex. Civilsamfund)

• Voksenrekruttering

• Rekruttering af børn og unge



5. 
Samarbejdsaftale i 
forhold til konkret 
vækstplan / 
pilotklub

• Strategiplan/målsætning

• Handleplan

• Ressourceplan/budget

• Bestyrelseskursus/

kompetenceafklaring

• Medlemsfastholdelse

• Medlemshvervning

• Samarbejdspartnere



6. Flexpakke / 
Klubben 
sammensætter selv
• Medlemshvervning

• Medlemsfastholdelse

• Event-design

• Adfærdsdesign

• Fundraising

• Bestyrelseskursus/kompetenceafklaring

• Fusioner mellem klubber

• Flere dansearter i samme klub

• Markedsføring på klubniveau

• Voksenrekruttering målrettet

• Rekruttering af børn og unge målrettet



Hvad kan Dans 
Danmark tilbyde 
i dette?

Konsulentbesøg

Uddannelse i 
bestyrelsesarbejde

Viden om målgrupper

Hjælp til events til 
medlemshvervning 

herunder adfærdsdesign
Viden om markedsføring

Hjælp til fundraising

Marketingportalen på 
hjemmesiden



Tusinde tak 
fordi j ?måtte 
komme!
Vi ses igen!

Og jeg minder lige om Frivilligseminaret 
på lørdag, hvor 10de frivillighed i 
Odense en hel dag.


