
  
    

 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 1 af 4 

Danmarks Idræts-Forbund, European Federation of American Football, International Federation of American Football og AmCham. 
 

DAFF Office: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: sekretariat@daff.dk - www.daff.dk 

 
Referat af  
 

Ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 
 

Søndag d. 20. november 2016 kl. 10.05 – 13.25 
på Broskolen, Birkemosevej 11, Korsør 
 

 

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

Jacob Holm blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. 

 

Der var til årsmødet fremmødt 45 klubber med i alt 109 stemmer. 

 

 

2 Formanden aflægger beretning. 

 Formand Michael Brøndum Hansen supplerede sin skriftlige beretning med en 

mundtlig beretning.  

 

 Efterfølgende blev beretningen kommenteret. 

 

 Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

 

3 Udvalgsberetninger til godkendelse. 

 Disciplinærudvalgets beretning blev godkendt. 

i. Søllerød Gold Diggers havde fremsendt forslag (6.3) om, at der i 

forbindelse med en afgørelse i disciplinærudvalget skal følge en uddybende 

forklaring og beskrivelse af processen for afgørelsen. Forslaget blev 

behandlet under dette punkt og forslag blev taget til efterretning. 

 

Appeludvalgets beretning blev godkendt. 

 

Dommerudvalgets beretning blev godkendt. 

i. Der blev efterspurgt, at Dommerudvalget i sin beretning havde mere 

fokus på dommerne uden for National Ligaen. Der er fra Udvalget 

enighed i, at der skal være fokus på dommere til ungdomsrækkerne og 

de underliggende seniorrækker. Dommerudvalget tager dette til 

efterretning og forklarede, at der også er fokus på dommere uden for 

National Ligaen. 

 

Cheerleadingudvalgets beretning blev godkendt. 

 

 

4 Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 Det reviderede regnskab for 2015 blev fremlagt og godkendt. 

i. Det blevet bemærket, at der i ledelsesberetningen er anført, at forbundet 

i 2016 forsat vil styre udgiftssiden stramt og forsøge at optimere sin 

indtjening, så det i det kommende regnskabsår er muligt at afvikle på 

lånet. Dette er en fejl, da lånet hos DIF er afviklet med udgangen af 

2015. 
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5 Godkendelse af budget og fastsættelse af foreningskontingent, 

turneringsgebyr og licensafgift. 

 Bestyrelsens forslag til budget for 2015 blev fremlagt, og der blev spurgt ind til dette. 

 

 Der var fra Søllerød Gold Diggers fremsendt to forslag, der omhandlede budget 2017. 

De to forslag blev behandlet under dette punkt. Forslagene (6.4. og 6.5.) gik på: 

 

i. at der i 2017 skal reduceres på holdtilmelding og licenspriser med 20%, 

10% i 2018 og 5% i 2019. Søllerød Gold Diggers valgte under mødet at 

omformulere forslaget til:  

 DAFFs årsmøde pålægger bestyrelsen at arbejde i retning mod 

lavere holdtilmeldingsgebyrer og licensudgifter for klubberne. 

Bestyrelsen skal på næste årsmøde redegøre for hvordan dette 

arbejde går.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

ii. at deltagerbetalingen på landsholdene maksimalt må udgøre 25% af 

udgifterne til landsholdene. Søllerød Gold Diggers valgte under mødet 

at omformulere forslaget til: 

 DAFFs årsmøde pålægger bestyrelsen at arbejde for lavere 

deltageregenbetaling på landhold. Bestyrelsen skal på næste 

årsmøde redegøre for hvordan dette arbejde går. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

DAFFs bestyrelses forslag til priser og budget for 2017 blev herefter godkendt med 

98 stemmer for og 11 imod. Der blev opfordret til, at bestyrelsen udsender en 

forklaring vedr. lønreguleringen.  

 

Aarhus Tigers Cheerleaders fremsatte under mødet forslag om, at deltagerbetalingen 

for DM i cheerleading 2017 blev nedsat fra 300 kr. til 200 kr. Forslaget kom ikke til 

afstemning, da bestyrelsens budget med en deltagerpris på 300 kr. blev vedtaget. 

 

   

6 Behandling af indkomne forslag. 

 

1. Forslag fra Søllerød Gold Diggers vedr. turneringsregulativet, Administration, 

punkt 4; Tie break procedure, løbende tid og Mercy Rule 

Fortolkningen af Tie break proceduren er behandlet af både Disciplinærudvalg og 

Appeludvalg, hvor begge instanser har afsagt kendelse til fordel for DAFFs 

fortolkning af proceduren. 

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen i samarbejde med Søllerød Gold Diggers vil 

sikre, at Tie break proceduren bliver beskrevet mere tydligt i 

Turneringskataloget.  

 

2. Forslag fra Søllerød Gold Diggers vedr. turneringsregulativet, Faciliteter og 

diverse, punkt 7; Danske mestre, pokaler og medaljer 

Det blev præciseret af Søllerød Gold Diggers, at forslaget udelukkende omhandler 

U16, U19 og Senior i amerikansk fodbold.  

 

Forslaget blev vedtaget. 
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3. Forslag fra Søllerød Gold Diggers vedr. Disciplinærudvalget 

Forslaget blev behandlet under pkt. 3. 

 

4. Forslag fra Søllerød Gold Diggers: Pengene gør bedre gavn i klubbernes kasser 

end i DAFFs kasse 

Forslaget blev behandlet under pkt. 5. 

 

5. Forslag fra Søllerød Gold Diggers: DAFFs landshold skal besættes sportsligt, ikke 

økonomisk 

Forslaget blev behandlet under pkt. 5. 

 

 

7 Valg af Formand  

Michael Brøndum Hansen blev genvalgt som formand for en toårig periode.  

 

 

8 Valg af øvrig bestyrelse, og suppleanter til denne.  

Michael Pasieczny og Peter Hvidberg blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 

en toårig periode.  

 

Sanne Ewé blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. 

 

Anders Munch Skovgren, Jacob Østergaard Brinkløv og Mikael Sohn Ottesen blev 

genvalgt for ét år. 

 

Inge Romsdal blev genvalgt som 1. suppleant for en etårig periode. 

 

Niels Højen Hansen blev valgt som 2. suppleant for en etårig periode. 

 

 

9 Valg til faste udvalg 

 

Disciplinærudvalget 

Heinz Hviid vælges som formand for en etårig periode. 

 

Brian Sarby og Claus Nordberg Larsen genvælges som repræsentanter for 

amerikansk fodbold for en etårig periode. Elex Kristensen vælges som suppleant 

for amerikansk fodbold for en etårig periode.  

 

Niklas Dyrby Johansen genvælges som repræsentanter for flag  football for en 

etårig periode. Casper Iisager vælges som repræsentanter for flag football for en 

etårig periode. Danijela Gusak vælges som suppleant for flag football for en etårig 

periode. 

 

Mikael Sohn Ottesen og Sira Lund genvælges som repræsentanter for cheerleading 

for en etårig periode. Isabell Dam Sehested Jensen vælges som suppleant for 

cheerleading for en etårig periode. 

 

Appeludvalget 

Fungerende formand Jacob Holm blev valg for en etårig periode. 

 

Medlemmer Rasmus Ryberg og Timothy Jensen blev genvalgt for en etårig periode. 
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Bo Morville Schrøder blev valgt som formandssuppleant med juridisk uddannelse 

for en etårig periode. 

 

René Møller blev valgt som medlemssuppleant for en etårig periode. 

 

Dommerudvalg 

Formand Frank Rasmussen blev genvalgt for en etårig periode. 

 

Medlemmer Martin Mikkelsen, Kim Larsen, Peter Clausen og Kim Larsen blev 

genvalgt for en etårig periode. 

 

Cheerleadingudvalget 

Medlem Christina Lissa Jacobsen blev genvalgt som en toårig periode – først år 

ligeledes som formand.  

 

Sara Herlev blev valgt for en toårigperiode med 62 stemme og lodtrækning. 

Joanna Kitio Sanogo 62 stemmer og Anine Ditmer 47 stemmer blev valgt for en 

etårig periode. Marie Sveigaard Jensen blev valgt som suppleant med 42 

stemmer. 

 

 

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

René Gundsø og Sus Andersen blev genvalgt som revisorer for en etårig periode. 

 

Marie-Louise Heiberg blev genvalgt som revisorsuppleant for en etårig periode. 

 

EY blev for en etårig periode valgt som ekstern revisor. 

 

 

11 Eventuelt. 

  

 Intet behandlet  

 

 

 

 

Referatet er godkendt af: 

 
Dato: 

 

 

 

Jacob Holm 

Dirigent 

Dato: 

 

 

 

Nicolai Blom 

Referent 
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