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Referat af  
 

Ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 
 

Lørdag d. 28. november 2015 kl. 10.00 – 12.55 
på Broskolen, Birkemosevej 11, 4220 Korsør 
 

 

1 Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Peter Schønning blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var lovligt 

indkaldt. 

 

Der var til årsmødet fremmødt 44 klubber, men i alt 98 stemmer. 

 

 

2 Formanden aflægger beretning. 

 Formand Peter Friis supplerede sin skriftlige beretning. Formandens skriftlige 

beretning var i år suppleret med en KPI rapport for 2015 og beskrivende 

handleplaner for 2016.  

 

 Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

 

3 Udvalgsberetninger til godkendelse. 

 Disciplinærudvalgets beretning blev godkendt. 

 

Appeludvalgets beretning blev godkendt. 

 

Dommerudvalgets beretning blev godkendt. 

 

Flag Footballudvalgets beretning blev godkendt. 

 

Cheerleadingudvalgets beretning blev godkendt. 

 

 

4 Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 Det reviderede regnskab for 2014 blev godkendt. 

 

 

5 Godkendelse af budget og fastsættelse af foreningskontingent, 

turneringsgebyr og licensafgift. 

DAFFs bestyrelses forslag til priser og budget for 2016 blev godkendt.  

 

   

6 Behandling af indkomne forslag. 

 

6.1. Forslag fra Nyhavn FF vedr. Differentiering af bøde for udeblivelse fra 

Årsmøde 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

6.2. Forslag fra Nyhavn FF vedr. Lempelse af fremmøde-regler for foreninger 

med under 25 aktive licenser 

Forslaget blev ikke vedtaget. 
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7 Valg af øvrig bestyrelse, og suppleanter til denne.  

Palle Navntoft (uafhængig) og Jan Rune Jensen (Aarhus Tigers Cheerleaders) blev 

genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.  

 

Jonas K. Christiansen, (Avedøre Monarchs (Avedøre Mammoths)) blev valgt som 

bestyrelsesmedlem for en toårig periode. 

 

Tobias Rehling (Søllerød Gold Diggers) og Mette Voll (Søllerød Gold Diggers) blev 

valgt som bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode. 

 

Kåre Foged (uafhængig) blev valgt som 1. suppleant for en etårig periode. 

 

Kasper Kristoffersen (uafhængig) blev valgt som 2. suppleant for en etårig 

periode. 

 

 

8 Valg til faste udvalg 

 

Disciplinærudvalget 

Heinz Hviid (uafhængig) blev genvalgt som formand for en etårig periode. 

 

Amerikansk fodbold 

Brian Sarby (Amager Demons) og Claus Nordberg Larsen (uafhængig) genvælges 

som medlemmer for en etårig periode.  

 

Flag football 

Jakob Andreassen (Nørrebronx Næbdyr) og Niclas Johansen (Allerød Armadillos) 

blev valgt for en etårig periode. Patrick Bergstrand (uafhængig) blev valgt som 1. 

suppleant og Joachim Asmussen (uafhængig) blev valgt som 2. suppleant. 

 

Cheerleading 

Mikael Sohn Ottesen (uafhængig) genvælges for en etårig periode. Sira Lund 

(Randers Cheerleaders) blev valgt for en etårig periode. 

 

 

Appeludvalget 

Formand Peter Schønning (uafhængig) blev genvalg for en etårig periode. 

 

Medlemmer Rasmus Ryberg (Holbæk Red Devils) og Timothy Jensen (uafhængig) 

blev genvalgt for en etårig periode. 

 

 

Dommerudvalg 

Formand Frank Rasmussen (uafhængig) blev genvalgt for en etårig periode. 

 

Medlemmer Martin Mikkelsen (uafhængig), Kim Larsen (uafhængig) og Kim 

Larsen (Herlev Rebels) blev genvalgt for en etårig periode.  

 

Peter Clausen (Holstebro Dragons) blev valgt for en etårig periode.  

 

 

Cheerleadingudvalget 

Ann Cathrine Skou (JAM Aalborg) blev valgt som formand en toårig periode. 

 

Michael Pasieczny (Frederikshavn Cheerleaders/ JAM Aalborg) blev genvalgt for 

en toårig periode.  
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Mie Høeg (Randers Cheerleaders) blev valgt for en toårig periode.  

 

Christina Lissa Jakobsen (Copenhagen Cheerleaders) og Julie Møller (Rockets 

Cheerleaders) blev valgt for en etårig periode. 

 

 

9 Valg af to revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern revisor. 

René Gundsø (Slagelse Wolfpack) og Sus Vejby Andersen (Foxy Cheerleaders) 

 blev valgt som revisorer for en etårig periode. 

 

Marie-Louise Heiberg (Copenhagen Towers) blev valgt som revisorsuppleant for 

 en etårig periode. 

 

EY (Ernst & Young) blev genvalgt for en etårig periode som ekstern revisor 

 

 

10 Eventuelt. 

 Årsmødet efterlyser at langt flere af de opstillede kandidater er til stede på 

 mødet. Søllerød Gold Diggers ønsker en bedre dialog med udvalgene vedr. 

 fortolkning af bl.a. regler og retningslinjer. 

  

 Der bliver efterspurgt, om der kunne lægge workshops ind efter årsmødet, da 

 mødet de sidste par år har været færdig ved middagstid. 

 

 

Søllerød Gold Diggers efterlyser, at det kommer til at fremgå af 

 turneringsregulativet, hvilke sponsorer der tillades til Mermaid Bowl. Bestyrelsen 

 tager dette til efterretning. 

 

 

Søllerød Gold Diggers føler, at den vedtagende ændring af U16 turneringen 

 kommer til at hæmme udviklingen for U16. Bestyrelsen præciserer, at der 

 arbejdes på en mulig justering af U16 turneringen. Der er således ikke truffet 

 endelig beslutning vedr.  U16 turneringen 2016. 

 

 

Referatet er godkendt af: 

 

Dato: 

 

 

 

Peter Schønning 

Dirigent 

Dato: 

 

 

 

Nicolai Blom 

Referent 
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