
DATS - Landsforeningen for 
Dansk Amatør Teater og Scenekunst

1. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt

2. Godkendelse af referat fra HB-mødet 21. april 2022
 Er tidligere godkendt pr. mail
 Godkendt igen

3. Invitationer

4. Økonomi
 a. Budget 2023
 Pia præsenterer et administrativt budgetoplæg = sådan ser økonomien ud, hvis alt 
 fortsætter uændret i forhold til 2022.
 HB prioriterer aktiviteter og økonomi for 2023
 Administrativt budgetoplæg godkendt med forskellige ændringer og tilføjelser. 
 HB prioriterer følgende i 2023:
 Aktiviteter:
  Shortplay GALLA 150.000
  Pletskud Marselisborg 15.000
  Senior Teater Festival Svendborg 35.000
  Årsmøde og generalforsamling 150.000
  Børne Teater Camp 45.000
  DATS 75 års jubilæum. I forbindelse med Landsteaterfestival, 25.000
  Landsteaterfestival Nykøbing Falster 100.000
  NEATA Kids 20.000

 Indsatser:
  NEATA Netværk
  B&U underviser netværk
  B&U undervisere materialer
  Fokus på tiltrækning og fastholdelse af medlemmer
  Forprojektering DATS Teater Karavane/parade
  Vækstlagsfestivaler støttes med puljemidler + eventuelt gratis medlemsskaber

 Konsulenttjeneste:
  Fagkonsulenttjenesten prioriteres med kr. 30.000
  Resterende konsulentmidler prioriteres til ansættelse af projektkonsulent, som skal 
  aflaste den teaterfaglige konsulent, igangsætte børneteater Camp, udarbejde 
  materiale til B&U undervisere og varetage diverse opgaver på B&U området.

Hovedbestyrelsesmøde 16. og 17. september 2022
Deltagere: Ege, René, Michael, Thomas, Sofia + suppleanter Jesper og  Jan
Jens deltog fredag aften. Christina deltog i starten af mødet fredag aften.

Referat



5. Organisationen
 a. Kodeks for DATS Hovedbestyrelse
 Det er nødvendigt, at HB diskuterer og beslutter diverse praktiske ting samt måder at agere 
 på i forhold til hvervet som HB medlem. 
 Diskussionspapir udleveret, punktet genoptages på næste HB møde

 b. DATS samværspolitik
 Det er nødvendigt at DATS har en nedskrevet samværpolitik, som definerer, hvordan DATS 
 håndterer forskellige situationer og scenarier i forbindelse med en eventuel krænkelsessag, 
 samvær med børn og unge, samvær i det hele taget og arbejdsgange, hvis der skulle opstå 
 en sag.
 Skabelon udleveret, punktet genoptages på næste HB møde

6. HB mødernes struktur
 Fredag aften har ved hvert møde et særligt fokuspunkt. Denne gang prioritering af 
 aktiviteter med efterfølgende budgetlægning.
 Signe, Jacob og Pia præsenterede DATS Idékatalog fyldt med forslag til initiativer og tiltag.
 HB brugte fredagens møde på at debattere både eksistende og nye tiltag, og besluttede i   
 aftenens løb, hvilke aktiviteter og indsatser, der skal prioriteres og sættes i værk.

 Lørdagens møde vil primært indeholde den endelige budgetlægning, støtteordninger samt kodeks 
 for Hovedbestyrelsen og DATS Samværspolitik
 Budget 2023 blev debatteret og vedtaget med udgangspunkt i det administrative 
 budgetoplæg + diverse ændringer og tilretninger.
 Pia skriver det endelige budget rent og sender det til HB

7. Årsmøde 2022
 a.   Årsmøde og generalforsamling 13. og 14. maj 2023
 Blommenslyst Kro er booket på samme måde som sidst

8. Landsteaterfestival og andre festivaller + større arrangementer
 Følgende er planlagt og under udarbejdelse:
 a. Odense Senior Teater Festival Odense 15. oktober 2022
 b. Shortplay Galla 4. februar 2023
 c. Pletskud, Marseliborg Gymnasium, 7. februar 2023
 d. Senior Teater Festival Svendborg 21. april 2023
 e. Landsteaterfestival Nykøbing Falster 29. september - 1. oktober 2023

9. Kredse og områder
 Der afholdes netværksmøde på Frederiksberg Teater lørdag den 17. september med 
 fin tilmelding

10. Opfølgning virke- og aktivitetsplan
 Behandles som en stor del af budgetlægningen
 Behandlet under budgetlægningen



11. Kursusudvalg
  a. Der afvikles DATS lyskursus i oktober i Aabyhøj, alle pladser er udsolgte og der 
 er venteliste.
 Sekretariatet arbejder på at etablere et tilsvarende kursus på Sjælland.
 HB glæder sig over, at der igen kan afvikles egentlige DATS-kursur og ser gerne flere.

 b. Et HB medlem efterlyser at DATS igen arrangerer revykursus, som det var tilfældet førhen.

12. Visioner
 a.  Vigtigste indsatsområde???
 b.  Næstvigtigste indsatsområde???
 c.  Næstnæstvigtigste indsatsområde???
 Behandlet under budgetlægningen

13. Støtteordninger
 a.  Støttepuljen
 Støttepuljeudvalget præsenterer forslag til ny opsætning af støttepuljen
 Udsættes til næste HB møde
 b.  Opførelsesafgifter
 c.  Øvrige ansøgninger
 Ansøgninger/beskrivelser af projekter over de projekter, som har fået støtte, kan ses i HB’s drev

14. Samarbejdspartnere orienteringer mv.
 a.  DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
 b.  DFS - Dansk Folkeoplysnings Samråd
 c.  AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur
 d.  Kulturministeriet og Kulturstyrelsen
 e.  Landsorganisation for teatervækstlaget AKT
 f.  Teater- og Musikhøjskolen 
 g. Dansk Teater 300 År
 h. Visens Venner.
  

15. Internationale samarbejdspartnere orienteringer mv.
 a.  NEATA
 b.  AITA/IATA
 c.  EDERED 
 d.  Verdens Teaterfestival
 e.  Assitej
 f.   Nordisk Teaterråd
 

16. meddelelser og orientering
 

17. Konsulentgruppen
 Signe præsenterer resultatet af det omfattende projekt omkring medlemmernes arbejde 
 med børn og unge + deraf affødte idéer til tiltag fra DATS.
 Jacob og Pia præsenterer en række idéer til nye tiltag samt til tilretninger af 
 eksisterende aktiviteter



18. Sekretariatet
 Der har været afholdt MUS med alle ansatte. Pia orienterer
 Alle medarbejdere virker tilfredse i deres ansættelser. Der er rigtig mange aktiviteter i gang  
 og det  kan være vanskeligt at prioritere, når det hele virker lige vigtigt. 
 Kommunikationen både internt og eksternt skal være i fokus.

19. kommunikation
 DATS har rigtig meget at fortælle og ind imellem virker det som om, vi er ved at drukne 
 medlemmerne i informationer om alt det, der foregår. 
 Der vil altid være meget at fortælle i DATS.
 Der høres også rosende ord i medlemskredsen om DATS’ kommunikation, så måske er 
 det mest internt, mængden af budskaber ses som et problem.
 Pia får lavet en mere ensartet og genkendelig opsætning af DATS’ mange budskaber og 
 prioriterer nyhedsstrømmene

20. Diskussionspunkter til kommende HB-møde
 a. DATS samværspolitik
 b. Kodeks for DATS HB

21. Eventuelt

Kommende HB møder og vigtige datoer

Dato     Tema

15. oktober 2022   Senior Teater Festival Odense

11. og 12. november 2022   HB-møde Årshjul

20. og 21. januar 2023   HB-møde

4. februar 2023   Shortplay Galla

21. april 2023    Senior Teater Festival Svendborg

13. og 14. maj 2023   Årsmøde og generalforsamling

29. september - 1. oktober 2023 Lands Teater Festival


