Bestyrelsesmøde 1-2020
REFERAT

09-01-2020

KL 15.10 –

IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF

Nicolai

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Nicolai

REFERENT

Nicolai

TIDTAGER

Nadia

DELTAGERE

Nadia Panzio, Anders Munch Skovgren, Michael Pasieczny (deltog på Skype), Michael Panayotis,
Inge Romsdal, Jesper Qvist, Anders von Essen-Leise. Lars Carlsen og Nicolai Blom deltog i pkt. 16. DIF-konsulent Martin Borch deltog i pkt. 6-9.

AFBUD

Kasper Lindén

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 18.
DECEMBER 2019

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Referatet var rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev underskrevet.
HANDLINGSPUNKTER

5 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

1.2. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF
FORRETNINGSORDEN

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Forretningsorden blev godkendt og underskrevet.
HANDLINGSPUNKTER

15 MIN

ANSVARLIG

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Listen blev gennemgået og opdateret.

DEADLINEDATOER

Videomøder
Det er muligt på Matias’ arbejde i Glostrup og Tilst v. Aarhus at holde videomøder på professionelt udstyr, hvis vi har behov for det.
På næste møde ses på, om vi skal gøre det ved nogen af de planlagte møder.
Appeludvalg
Der er fortsat tre åbne sager i Appeludvalget. Der er valgt to nye medlemmer i udvalget, og der afholdt møde i udvalget kort før jul.
Der er angiveligt udarbejdet forslag til afgørelser, der er rundsendt til godkendelse ho s udvalget. Nicolai har rykket i denne uge.
Nadia tager kontakt til udvalgets formand.
Medieeksponering
Medieeksponering for oktober:
TV-seere
Mermaid Bowl: 7.300 på DR.dk
A-landskamp mod Holland (hjemme): 9.300 på DR.dk
A-landskamp mod Finland (ude): 4.300 på DR.dk
Tallene viser, hvor mange der har været inde og kigge med, men ikke noget om hvor længe de har kigget med. De kan derfor ikke
sammenlignes med TV-seertallene, som er gennemsnitlige seere.
Facebook:
Oktober samlet: reach på 168.000 brugere
Mermaid Bowl: reach på 16.000 brugere
A-landskamp mod Holland (hjemme): reach på 30.000 brugere
A-landskamp mod Finland (ude): reach på 14.000 brugere
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.

Nicolai

Efter godkendelse af referat

Kontakt Appeludvalgets formand

Nadia

Hurtigst muligt

2. ORIENTERING FRA SPORT & UDVIKLING OG
ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION

20 MIN
DISKUSSION

Administration & kommunikation
Jule Cup 2019
Konkurrencen blev afviklet lørdag d. 16. november 2019 med over 900 tilmeldt udøvere, hvilket er rekord. Konkurrencen forløb fint,
og Randers Cheerleaders havde godt styre afviklingen. Det er tydeligt at mærke, at de har stor erfaring med at afholde/ afvik le
konkurrencer. Lars Carlsen, Louise Jespersgaard, Malene og Nicolai deltog.
Klubber har evalueret konkurrencen, efterfølgende har vi haft en intern evaluering samt en evaluering med Randers Cheerleader s.
Regnskabet blev ikke afsluttet før jul, men vi forventer, at det vil være klar i løbet af januar.
Cheerleadingkonkurrencer 2020/ 22
Seks klubber har budt ind på at afholde de seks konkurrencer i sæsonen 2020/ 22. Der vil i løbet af januar blive kigget på hv ordan
konkurrencerne kan fordeles. Forslag til fordeling er lavet og sendt til Mikael Sohn. Principperne for fordelingen er:
-

Fordeling af konkurrencerne på flest mulige klubber – som udgangspunkt kan samme klub ikke have samme konkurrence
to gange i træk (det foreslås, at alle seks klubber får én konkurrence)
Jævn geografisk fordeling af konkurrencerne (svært med seks klubber til seks konkurrencer, men der er to i Jylland og fire
på Sjælland)
Fordeling i forhold til, hvornår klubben sidst har afholdt en konkurrence (er brugt ift. fordelingen af konku rrencerne – DM
og Jule Cup vægter mere end Sommer Cup).

Der er endnu ikke truffet beslutning ift. EM-kvalifikation, men der er udsendt fire forskellige scenarier på de tre forslag til Michael
Pasieczny og Nadia Panzio.
De klubber, der typisk deltager ved EM, bliver inviteret til et møde ift. Jule Cup.
Mermaid Bowl og afsluttende stævne
Lige før jul lykkedes det af få afsluttet regnskabet for Mermaid Bowl og det afsluttende ungdomsstævne. Der er et samlet over skud
på 44.000 kr. på de to arrangementer, hvilket giver små 15.000 kr. til hver af de tre parter.

Overskuddet på Mermaid Bowl er i runde tal 34.000 kr., mens det er 10.000 kr. på det afsluttende ungdomsstævne. Regnskab ligg er
i Drop Box.
Turneringsplanlægning
Der afholdes to regionale møder omkring U16 og U19 turneringen i uge 3. Herefter sendes turneringstilmeldingen ud.
Tilmeldingsfristen bliver 6. februar 2020. Turneringsplanerne skal være klar med udgangen af februar.
For National Ligaen har klubberne fået ind til 19. januar 2020 til at komme med ønsker. I uge 4 laves kampplanen.
Diversitetskampagne
Vi har gennem december og ind i januar kørt en kampagne, hvor vi sætter fokus på diversitet ift. køn. Dette er del af vores
strategiaftale med DIF. Diversitet er naturligvis meget mere end køn.
Der har været overvejende kritiske kommentarer på kampagnen fra en god håndfuld personer på Facebook. Vi har forsøgt at svare
sobert og sagligt på kommentarerne, men det virke ikke til, at der er den store forståelse for, at vi sætter fokus på diversitet ift.
køn. Der er valgt at sætte fokus på kønsdiversitet, da erfaringen er, at hvis en forening lykkedes med dette, kommer der også en
større diversitet på en lang række andre områder.
Sport & udvikling
Organisation/med mere
Siden sidste Orienteringspunkter har der været Budget- og Udviklingsmøde, Jule Cup, Årsmøde, samt juleferie.
Lars C har deltaget ved DIF konsulent Torben Bundgaards afskedsreception den 19. december 2019.
Talent & Landshold
Cheerleading.
Træningen for både All Girl og Coed kører, og detaljer for 2020 er ved at komme på plads.
Flag football
Herre-landsholdet tager på eget initiativ og for egen regning til USA medio januar, for at deltage i større turnering, som del af d eres
forberedelser frem mod VM 2020 på hjemmebane i Danmark.
AMF
-

U17 – der er evalueret, og begyndt på at kigge frem på 2020. Herunder involvering i BootCamp, Unity Camp, samt
planlægning af DAFF U16 camp.

-

U19 – Lars Carlsen har trukket sig som head coach, og proces med at finde n y head coach er gået i gang. Derefter skal
der arbejdes på ny staff og detaljer for 2020 – vi er værter ved U19NM i uge 42.

-

A-landsholdet – planlægningen frem mod opgaverne i 2020 er gået i gang.

Der kommer stadig løbende Team Danmark ansøgninger fra udøver i både cheerleading og amf, som Lars Carlsen behandler.
LC deltager løbende i ESAA staff møder i Aarhus i det omfang det er muligt.
Uddannelser
Cheerleading
D. 5. januar 2020 afholdt vi en workshop i Performance Cheer hvor 2 norske trænere kom ned for at give en masse inspiration.
Dagen var af praktisk karakter og for både trænere og udøvere, hvilket gøres for at få udbredt kendskabet til Freestyle Pom. Der
deltog 25 personer fordelt på 12 klubber.
Revidering af Niveau 2 nærmer sig en afslutning. Stort set alt materiale er skrevet. I øjeblikket bruges der tid med arbejdsgruppen
på at rette materialet igennem.
AMF
Uddannelseskatalog er sendt ud, og alle uddannelser for foråret 2020 er på nemtilmeld, undervisere er på plads, med mere – der
boostes for dem igen her i uge 2.

Udvikling
Idrætsudsatte grupper (spor 4)
D. 28. november deltog sport- og udviklingsafdelingen i et speeddatingarrangement med 21 visionskommuner. Vi havde møde med
10 forskellige kommuner, hvor vi diskuterede et potentielt samarbejde i forhold til at hjælpe børn og unge med en
opmærksomhedsforstyrrelse (fx ADHD) ind i både cheerleading og amerikansk fodbold.
Vi valgte at gå videre med Aalborg, Aarhus og Randers kommune, som også ønsker at samarbejde med os. I alle kommuner er der
1-2 klubber som ønsker at blive en del af projektet.
Der er et tæt samarbejde med Center for ADHD i forhold til udvikling af uddannelsesmateriale.
Derudover er den kommunale enhed i DIF inde over projektet i forhold til sparring.
Flag.
FU har afholdt møde – se referatet.
Der blev afholdt Udviklingsmøde den 20.11 i Hafnia-hallen - se referat.
Cheerleading
Produktion af breddekonceptet fylder tager en del tid og har efterhånden fundet sin form. I start februar arrangeres en fotod ag,
hvor der skal tages billeder til materialet.
MK har været på besøg hos Rockets Cheerleaders – klubben oplever en del udfordringer i trænergruppen og arbejder med
strukturen i klubben.
MK og LC har deltaget i et obligatorisk trænermøde omkring trivsel i Rockets Cheerleaders, da en række længerevarende konflikter
var eskaleret. Klubben har nu fået åbnet op og skal i løbet af vinteren/foråret arbejde med klubbens strategi, visioner og væ rdier.
MK og LC har været på klubbesøg i Søllerød Gold Diggers som havde flere forskellige områder de gerne ville diskutere indenfor både
AMF og cheerleading.
Nye klubber – Kronborg Knights har startet cheerleading op og en ny klub har tilmeldt sig SGD Bears som ligger Birkerød.
AMF.
Der er blevet afholdt U16 camps i samarbejde med både Horsens Stallions (14. december 2019) og Amager Demons (5. januar
2020) – begge steder med ca. 30 spillere, samt en række klubtrænere for arrangørklubben og omkringliggende klubber.
Der er planlagt 2 mere, nemlig den 8. februar hos Kronborg Knights og den 8. marts hos Copenhagen Towers – og så er det planen
der kommer en mere i Horsens i marts måned. Den umiddelbare evaluering er, at spillerne får noget ud af det – de bliver bedre
spillere, har lært noget om de ting der er er anderledes som U16 i forhold ti l U14 – og så har de haft det sjovt med football nogle
timer, og tager den glæde med hjem.
Der har været afholdt et fælles U10/U12/U14 evalueringsmøde i Vejle lørdag den 30. november, hvor klubberne og DAFF i
fællesskab har evalueret på den forgangne sæson.
LK har været på diverse klubbesøg, bl.a. hos Ørestaden Spartans og Middelfart Stingers, hvor vi bistår med at udvikle strateg iplan
for 2020, med fokus på at vende tilbagegangen i medlemmer til fremgang.
LC har været på klubbesøg hos AaB 89ers som en del af udviklingsforløb med fokus på styrkelse af klubben, især
ungdomsafdelingen.
CFL har gennem lidt tid rykket for en combine i Danmark, hvilket vi har aftalt til at blive afholdt den 29. februar, på betin gelse af de
afholder en coaching clinic i sammen med - i den forbindelse er det lykkes os at få dem til at afholde en coaching clinic dagen efter
– vi er de eneste sted der er planlagt CFL coaching clinic i forbindelse med combine i 2020.
Kvinder:
LK har holdt med kvindeudvalget frem mod sæsonen 2020 og hovedpointerne fra dette er at de gerne vil have weekender, hvor de
mødes lørdage og laver træning og noget socialt om aftenen, og så scrimmage om søndagen. Planen er at også U16 pigespillere
skal inviteres til dette. Det er uklart hvor mange kvinder der er i ude i klubberne og træner (dvs. ikke spiller med i turneringen og
dermed ikke har licens), og det skal vi arbejde på at få belyst fx med simpel licens til disse træningsweekender.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

30 MIN

3. HENVENDELSE FRA COPENHAGEN TOWERS
VEDR. RESSOURCEFORBRUG

DISKUSSION

Copenhagen Towers’ har fremsendt henvendelse ift. afviklingen og DAFFs ressourceforbrug ved A-landskampen d. 19. oktober 2019
på Gentofte Stadion. Overordnet forløb landskampen fint, mens klubben mener, at der var for mange DAFF ansatte til stede ved
arrangementet, samt at er ikke blev lyttede til Towers’ erfaringer og der bl ev afholdt et møde uden Towers’ deltagelse.
Nicolai har talt med Towers-formand ift. de DAFF ansatte og svaret skriftligt på dette. Det er ikke administrationens oplevelse, at
der var for mange frivillige og ansatte fra DAFF, ift. at bestyrelsen havde udtrykt ønske om, at landskampen skulle topprioriteres.
Kampen kunne godt have været afviklet med færre folk fra DAFF, da alt forløb godt. Der var prioritetet ansatte og frivillige, så vi
var sikre på at kunne gennemføre kampen smertefrit, som ønsket af bes tyrelsen – også hvis der var opstået udfordringer på dagen.
Det er heller ikke administrations opfattelse, at DAFF løste opgaver, som ikke var vores. De tre DAFF-frivillige, stod i vores bod (2
stk.) og én hjalp Louise Bakbøl på kontoret, så hun kunne fokusere på markedsføringen. Nicolai havde ansvaret for VIP, Stats,
scanning ved entré og hjalp til med diverse opgaver. Louise Bakbøl havde ansvaret for kampafviklingen og det
markedsføringsmæssige, mens Lars Kaysen havde opgave med at koordinere indløb med ungdomsspillerne samt hjalp til med
diverse opgaver. Malene havde kontakten til cheerleaderne og hjalp til med det markedsføringsmæssige. Hvis ansatte eller frivillige
have tid i overskud, så blev der hjulpet til, hvor der var behov for det.
Der er ikke blevet svaret ift. ikke at gøre brug af Towers’ erfaringer, og at der er afholdt møde uden Towers deltagelse, da den
ansvarlige for arrangementet først er tilbage fra jule/ nytårs-ferie i går. Nicolai sørger for at dette sker hurtigst muligt.
Der var ved kampen kørselsudgifter på en bil fra Østjylland til Gentofte samt lidt kørsel i og omkring Nordsjælland/ København .
Bilen fra Østjylland blev brugt til at fragte ting fra kontoret i Århus til Gentofte retur, og det var derfor ikke muligt at benytte
offentlig transport.
Nadia har svaret Towers’ formand, og Anders har talt med ham. Det er deres opfattelse, at uoverensstemmelserne er afklaret, o g at
han betragter sagen som lukket.
KONKLUSIONER

Der skal fremadrettet laves en klar skriftlig aftale ift. økonomi og bemanding imellem DAFF og arrangerende klub ved lignende
kampe, så der er klare linjer og evt. misforståelser udgås.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Svar Towers på det sidste ift. deres henvendelse

Nicolai

Hurtigst muligt

25 MIN

4. FORSLAG TIL STRUKTURÆNDRINGER IFT.
REGNSKABSOPSÆTNING

DISKUSSION

Mathias har lavet Power BI på licenser ift. licensudvikling, her kan der simpelt hentes en masse informationer ud. Mathias og Lars
sætter sig sammen og får struktureret dette, da Lars er ansvarlig for licensopfølgningen.
Mathias har ligeledes set på, hvordan regnskabet kan sættes op, så det bliver mere gennemskueligt ift. indtægter og udgifter på de
forskellige aktiviteter. Mathias og Nicolai ser på dette.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Strukturering af Power BI på licenser

Mathias/ Lars

Opsætning af regnskab, så der er større gennemsigtighed

Mathias/ Nicolai

90 MIN

DEADLINEDATOER

Forår 2020

5. OVERDRAGELSE AF NL STREAMING

DISKUSSION

Nationalligaudvalget ønsker at få overdraget transmissionsrettighederne til NL-kampene i 2020 og 2021. Det er tidligere blevet
besluttet, at streaming ikke er en forbundsopgave, og det er op til klubberne selv at stå for streaming. DAFF har
transmissionsrettighederne (live-sending) til kampe og stævner mv., mens TV2 og DR gennem medieaftalen med DIF og
specialforbundene har nyhedsrettighederne (om til 10 min). Medieaftalen udløber med udgangen af 2021.
Der har været uklarhed/ misforståelse af, om Nationalligaklubberne også s kulle overtage driften af Nationalligaen.dk, men DAFF
fortsætter driften af Nationalligaen.dk, hjemmeside, Facebook-side og Pod-cast. Der skal her være et tættere samarbejde mellem
Nationalligaudvalget og forbundets kommunikationsansvarlig.

Nationalligaudvalget ønsker ligeledes at overtage driften af Mermaid Bowl med tilhørende økonomi, mens det afsluttende stævne
skal arrangeres af DAFF inkl. økonomi. Der er en udfordring, hvis Mermaid Bowl skal overgives fuldt til arrangerende klub/ klubber i
forhold til bl.a. overskudsdelingen. Der er en 50-50 fordeling af overskuddet mellem forbund og klub på alle forbundets
arrangementer uanset aktivitet. Der skal defineres, hvad rammerne for Mermaid Bowl skal være , hvis det skal overdrages, men det
er ligger stort set i det tidligere udsendte budmateriale.
Det blev debatteret hvorvidt Mermaid Bowl og det afsluttende stævne skal splittes ad. De tilkendegivelser, som er kommet på
Budget- og udviklingsmødet og Evalueringsmødet for U10/ U12/ U14, er ikke brugbar e ift. at få et validt billede af klubbernes
holdninger. Der deltog forskellige personer på de to møder, og afstemningen på evalueringsmødet var ikke klubvis.
KONKLUSIONER

Det besluttes at overdrage transmissionsrettighederne til NL-kampene til Nationalligaklubberne. Michael Panayotis arbejder på at
skaffe samarbejdspartnere ift. streaming/ transmission af kampe fra Nationalligaen. Når det ligger konkret aftale/ projekt, vil
bestyrelsen forholde sig til dette.
Det blev besluttet af et flertal i bestyrelsen, at det ikke er et krav at Mermaid Bowl og det afsluttende stævne afholdes samlet i
2020. Nicolai sender de to arrangementer til udbud i næste uge. Udbudsmateriale skal kunne behandles på bestyrelsesmøde d. 12 .
februar 2020, så klubber får kort svarfrist.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Sæt Mermaid Bowl og Afsluttende ungdomsstævne i udbud

Nicolai

Uge 2

60 MIN

6. GENNEMGANG AF DAFFS STRATEGIAFTALE

DISKUSSION

Strategiaftalen blev gennemgået af Lars og Nicolai, suppleret af DIF -konsulent Martin Borch.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

19.00 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

7. MÅL FOR 2020

DISKUSSION

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

MIN

8. EVENTUELT

DISKUSSION

Nadia informerer, at hun er i dialog med sportsredaktør fra politikken og forventer at kunne anvende dette til øget omtale. Michael
Panayotis tilføjer, at dette kunne bruges til at eksponere hans arbejde med NFL.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

MIN

9. ORGANISATION (LUKKET PUNKT FOR KUN
BESTYRELSEN)

DISKUSSION

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Nicolai Blom

Formand

Referent

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Jesper Qvist

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

Michael Panayotis

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Mathias Them Kjær

Michael Pasieczny

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Anders von Essen-Leise

DEADLINEDATOER

1. suppleant

