
 

BESTYRELSESMØDE 23. JUNI 2021 
REFERAT [MØDEDATO]  [MØDETIDSPUNKT]  [MØDESTED]  

 

MØDE INDKALDT AF Lars Carlsen 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde, online 
ARRANGØR Nadia Panzio (NP) 
REFERENT Louise Bakbøl (LB) 

TIDTAGER Nadia Panzio 

DELTAGERE 
Nadia Panzio (NP), Anders Munch Skovgren (AMS), Jesper Qvist (JQ), Michael Pasieczny (MP), Tina 
Petersen (TP), Kasper Lindén (KL), Lars Carlsen (LC) og Louise Bakbøl (LB).  
Med på Teams: Mathias Them Kjær (MTK), Maria Sandby Madsen (MSM) 

AFBUD  

 

DAGSORDEN 
GODKENDELSE AF REFERATER FRA SIDSTE MØDER  

DISKUSSION  

 Det er det første fysiske møde siden Årsmødet, der skulle derfor underskrives en del dokumenter.  

 

KONKLUSIONER  

Referater er rundsendt og godkendt på mail. Der underskrives af de tilstedeværende deltagere.  

Alle opgaver jf. referatet er udført.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

 
 

1. MÅL PÅ DAFFS POLITISKE PROGRAM  

DISKUSSION  

Mål for politiske program blev diskuteret.  

KONKLUSIONER  

Det blev besluttet at bestyrelsen færdiggør målene på det politiske program på den kommende bestyrelsesworkshop.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

LC sammenfatter målene med tilhørende noter, så bestyrelsen kan arbejde 
videre med det til workshoppen LC Før workshop  

   

 
 
2. UDRULNING AF DAFFS POLITISKE PROGRAM  
 

DISKUSSION  

Det blev diskuteret hvordan DAFFs politiske program bedst bliver udrullet. Programmet er blevet introduceret for de forskellige 
idrætters udvalg, samt præsenteret på Udviklingsmødet i cheerleading.  



KONKLUSIONER  

Bestyrelsen skal arbejde videre med udrulningen på deres workshop.  
  
I første omgang blev det blev besluttet at det politiske program skal præsenteres til Udviklingsmødet for amerikansk fodbold d. 6. 
november.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

 
 

3. COED LANDSHOLD LEVEL 5  

DISKUSSION  

Der blev diskuteret om COED-landsholdet kan stille op til level 5 til VM, selvom DAFFs holdning er at VM er kun for level 6 hold.  

KONKLUSIONER  

Det besluttes at DAFF godt kan stille med et COED landshold i Level 5 til VM, fordi ICU udbyder denne række, samt det giver COED 
landsholdet mulighed for optimal udvikling. Beslutningen gælder til og med VM 2022.  
   
Kompetencerne til den endelige beslutning gives til MP og LC i samarbejde med trænerstaben og Udviklingskonsulent MK.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

 
 

4. KLUBSKIFTE DISPENSATION  

DISKUSSION  

Det diskuteres om hvorvidt DAFF skal tildele dispensationer til ungdomsspillere der er blandt sårbare og udsatte grupper, således 
at der kan skiftes klub (licens) udenfor normal klubskifte tidspunkter.  

KONKLUSIONER  

Med afsæt i DAFFs Strategiaftale med DIF og DAFFs værdisæt, besluttes det at bestyrelsen bakker op om, at der kan gives dispensation 
for denne målgruppe med henvisning til deres situation.  
   
Beslutningskompetencen gives til den politisk ansvarlige for den pågældende idrætsgren og administrationen.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

 
 

5. STRATEGIHØRING  

DISKUSSION  

DIFs administrations indstilling til strategiaftalen blev drøftet.  

KONKLUSIONER  

NP og LC fortsætter processen med strategiaftalen. Herunder at udarbejde høringssvar, samt tage de tilhørende drøftelser med 
DIF både politisk og administrativt. Det besluttes at bestyrelsen skal tage stilling til høringssvaret inden endelig afsendelse.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Bestyrelsen indkaldes til møde efter NP og LC har været i dialog med DIF  NP Hurtigst muligt 

   

 
 



6. ORIENTERING FRA DIREKTØREN  

DISKUSSION  

LC fremlagde orientering fra direktionen.   
   
LC orienterede kort om arbejdet i organisationen, samt status på de 3 sportsgrene og hvad der ligger i pipeline.   
  
Sommerferieplanerne er lagt. Telefonen er lukket i uge 28, 29 og 30. DAFF mail er åbent og bliver læst og besvaret gennem hele 
perioden. Myndighederne har meldt en plan for udfasning af corona restriktionerne ud. Vi har justeret vores retningslinjer til, og lagt dem 
på hjemmesiden samt sendt dem ud til klubberne.  
   
ADHD-projektet får stadig meget opmærksomhed, hvor DR Ultra har interviewet en spiller fra Aarhus Tigers. Samme spiler er også 
interviewet af Børneavisen, som bringer interviewet efter sommerferien.  
   
For cheerleading har der været afholdt udviklingsmødet d. 6. juni. Arbejdet med at finde assisterende landstræner til COED er i gang, 
der har været afholdt samtaler med kandidater. Arbejdet med at udvikle ATK er i fuld gang. Det er derudover kommet på plads, 
at DM 2022 skal afholdes i Brøndbyhallen sammen med Copenhagen Cheerleaders.  
  
Der arbejdes på Cheerleadingens dag, hvor alle klubber inviterer til Åben hus arrangement d. 4. september. Udviklingen af 
markedsføringsmaterialer til kampagnen går i gang de kommende uger. Invitationen sendes ud til klubberne i næste uge.  
   
For amerikansk fodbold nærmer sommerpausen sig. Sidste kampweekend er den 26/27 juni, hvor der afholdes U16 og U19 regionsfinaler 
øst og vest, samt en DS og NL kamp. Der er stadig en del disciplinærsager, samt dispensationer mm. Der har været en del udfordringer 
med dommer påsætninger. Det er et issue som der skal arbejdes med i den nærmeste fremtid, i første omgang arbejdes der på at 
udbyde dommerkurser inden turneringen starter igen efter sommerpausen.  
  
Der er i sommerferien landsholdscamps for både U17 og U19 landsholdet. A-landsholdet afventer svar fra Storbritannien før mere info 
kan sendes ud. Det forventes at der skal spilles en kamp i slutningen af oktober.   
  
Sommerferie-kampagnen har været en stor succes, som har fået stor ros fra klubberne. Den 4 ugers kampagne er færdig d. 28. 
juni, og har i de første 3 uger nået over 300.000 brugere på tværs af platformene; Facebook, Instagram, Youtube og Google. Efter 
sommerferien, vil vi følge op på effekten ude i klubberne.  
  
I forbindelse med NFLspilleren Carl Nassibs udmelding som homoseksuel, var Anders Skovgren i Go’ Aften Live for at tale om emnet i 
sporten herhjemme, men også i sport generelt.   
   
For flag football turneringen er gået på sommerferie. Der arbejdes stadig på at finde en kvinde-landstræner. Der er stadig udfordringer 
med VM, som er placeret i Israel. Der har været et møde med Israel, hvor der er forventningsafstemt. Der har været afholdt åbent 
stævne d. 20. juni. 
   
Prognosen for licenser ser ud til vi når meget tæt på tallene for 2019, med stigning på alle ungdomslicenser og et fald på senior.   
 
Prognoseregnskabet følger stadig prognosen fra sidste bestyrelsesmøde. 
    

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 
 
 

7. BESTYRELSESMØDE 21. AUGUST  

DISKUSSION  

Næste møde er den 21. august, hvor medarbejderne deltager. NP foreslår at mødet afsluttes med at alle tager til Gentofte 
Stadion og ser NL kampen sammen, inkl. aftensmad. Derfor foreslås det, at mødet finder sted i KBH, gerne Gentofte Sportspark.  

KONKLUSIONER  

Ovennævnte vedtages. Det er frivilligt at deltage i spisning og kamp efterfølgende.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

LC spørger Towers om lån af lokale til mødet LC Hurtigst muligt 

 
 

8. OPGAVER EFTERÅR 2021  
 



DISKUSSION  

Der er en masse opgaver og events i efteråret, hvor tilstedeværelse af bestyrelsesmedlemmer indgår.   

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

LB laver en oversigt over events, og udsender en Doodle LB Hurtigst muligt 

 
 

9. EVENTUELT 

DISKUSSION  

DIFs Årsmøde blev gennemgået. 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

 
 
 

Dato:  
   
________________________________ 
Nadia Panzio  
Formand  

Dato:  
   
________________________________ 
Lars Carlsen 
Direktør  

   
   

Dato:  
   
   
________________________________ 
Anders Munch Skovgren  
Næstformand  

Dato:  
   
   
________________________________ 
Jesper Qvist  
Bestyrelsesmedlem  

   
   
   

Dato:  
   
   
________________________________ 
Kasper Lindén 
Bestyrelsesmedlem  

  Dato:  
   
   
________________________________ 
Tina Petersen  
Bestyrelsesmedlem  

   
   

         
Dato:  
   
   
________________________________ 
Mathias Them Kjær  
Bestyrelsesmedlem  

  Dato:  
   
   
________________________________ 
  Michael Pasieczny  
  Bestyrelsesmedlem  

  

  
 
 


