
 

BESTYRELSESMØDE 21. NOVEMBER 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), Michael Pasieczny (MP), Tina Petersen (TP), Kasper Lindén (KL), 
Mathias Them Kjær (MTK), Lars Carlsen (LC) og Louise Bakbøl (LB).  

AFBUD Maria Sandby Madsen (MSM), Jesper Qvist (JQ), Anders Munch Skovgren (AMS) 

 

DAGSORDEN 

1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER 

DISKUSSION  

 

 

KONKLUSIONER  

Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Alle tilstedeværende underskriver. 

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   
 

 
 
2. ORIENTERING FRA FORMANDEN 
 

DISKUSSION  
NP gav en kort orientering fra arbejdet den sidste måned, meget arbejde ligge i den næste punkter, hvorfor der 
ikke kommer en separat orientering for disse punkter.  
 
Der er afholdt møde med Hans Naotrp og Morten Mølholm, hvor vi fik fortalt om arbejdet i DAFF, og blandt andet 
hvordan corona har påvirket vores sportsgrene. Det var er rigtig godt møde, hvor der var en god dialog om 
forbundet og fremtiden. 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   
 
 
 
 
 



3. ORIENTERING FRA DIREKTØREN  

DISKUSSION  
LC orienterede fra organisationen. 
 
Organisationen har arbejdet med en Educational plan fra ADD, som er sendt videre til WADA. Planen fastlægger en 
proces for anti doping og uddannelse om det.  
 
Corona fylder mere og mere, hvor der har været flere sager i både amerikansk fodbold og cheerleading. Der er styr på 
det, hvor vi får flere ugentlige henvendelser fra klubber med tilfælde, hvorfor vi har valgt at skrue op sikkerheden ang. 
coronapas og tests til Jule Cup. Af samme årsag bliver indmarch og præmieoverrækkelsen anderledes end normalt, da vi 
har 850 udøvere samlet i hallen på samme tid. 
 
I amerikansk fodbold har vi afholdt et U19 NM og en Herrelandsholdskamp. Der er stor ros til de hjælpende klubber fra 
henholdsvis Kronborg Knights og Copenhagen Towers. 
 
DIF arbejder med medlemsbegrebet, hvor vi har punkter som vi gerne vil have hørt, da ikke alle sportsgrene kan passe 
ind i deres nuværende begreb. Dette er en proces der blot er i den spæde start, og som der vil blive arbejdet med over 
det næste år. 
 
Jule Cup fylder rigtig meget, hvor der er ugentlige møder med arrangørklubben Randers Cheerleaders, og der er godt styr 
på det. Dispensationerne kommer der også flere af, fordi vi er så tæt på konkurrencen. For første gang indfører vi også et 
HitZero bagde, hvor de hold der laver en perfekt rutine, får udleveret et badge. 
Begge cheer-landshold er i gang træningen, og både planlægningen er i fuld gang. Alle flybilletter til landsholdene er 
bestilt. 
 
I flag football ser vi frem mod VM. Der er en masse regler fra Israel omkring corona, som skal overholdes for overhovedet 
at komme ind i Israel. Det eneste hængeparti er trykning af uniformer, som der skulle være styr på i denne weekend. 
 
I budgettet er prognosen underskud på 80.000 kr. mod forventet 160.000 kr. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   
 
 
4. FREMTIDEN FOR FLAG FOOTBALL  

DISKUSSION  
Efter mange år med nedgang og flere fejlsagne forsøg på vækst og udvikling, er der arbejdet på en ny plan for vækst i 
flag football. Rekrutteringsgrundlaget er som udgangspunkt for tyndt for flag football.  
 
KL præsenterede et oplæg til rekruttering, som gik på at DAFF skal fjerne fokus på at rekruttere seniorer og lade flag 
football udvalget administrere dette gennem de tiltag der allerede er sat i værk. Der skal lægges ressourcer i at starte 
ungdomsflag op i tackle klubberne. Der skal udvikles trænerkurser og dommerkurser. Der skal være flere stævner i løbet 
af året, hvor det er nemt at melde sig til som enkeltpersoner og som hold. Det ønskes at der skal arbejdes med 
elitesporet. Værdien ved at lægge ungdomsflag ud i tackleklubberne, er at tackle får et produkt, som giver mening for det 
tilbud der ligger i dag, hvor flag football på sigt kan stå på egne ben. 

KONKLUSIONER  
Det konkluderes at flag udvalget skal inviteres til dialog, hvor målet er at der skal udarbejdes en 4-årig plan, hvor der er 
opstillet mål og delmål, i samarbejde med bestyrelsen og organisationen. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Møde med flag-udvalget, organisationen og bestyrelsen KL Januar 2022 

4-årig plan til godkendelse i bestyrelsen KL Ultimo 2022 
 
 



5. FORUDSÆTNINGER FOR LANDSHOLD  

DISKUSSION  
På et bestyrelsesmøde i 2019 så man på forudsætningerne for at have et landshold og give økonomisk støtte. I 2022 
nærmer flag football sig en kritisk situation, hvor det er svært at leve op til de krav der blev stillet. Handleplanen for flag 
football og coed landsholdet blev kort vendt, hvor det blev diskuteret om skal skyde handlingsplanen i 2 år, da man har 
svært ved at sammenligne med de to forrige år pga corona. 
 
På herresiden i flag football levede man op til kravet i 2021, men det ser ud til at der ikke er nok hold i 2022. Det kræver   
15 aktive turneringshold, samt 150 aktive licenser for at DAFF yder 30% støtte til herrelandsholdet. Jf. punkt 5 forventes 
det at herrelandholdet i flag football lever op til kravet i 2022. 

KONKLUSIONER  
Der skal udarbejdes et oplæg til mål og delmål for COED landsholdet. 
Der skal udarbejdes en handlingsplan for flag football jvf. punkt 5. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

NP sender mål og delmål for cheerleading til LC LC Hurtigst muligt 

   
 
 
6. TURNERING AMERIKANSK FODBOLD  

DISKUSSION  
Der har været afholdt 5 møder i turneringsstruktur-gruppen. Det foreslåes at vende sæsonen for ungdom til at følge 
skoleåret. Oplægget forsøger at tage højde for de forskellige årgange og dennes udfordringer. Dette er præsenteret på 
udviklingsmødet i amerikansk fodbold i starten af november. 
Ungdomsrækkerne deles i årstal/klassetrin, så der ikke er brud på sæsonen ift. ungdomsuddannelser og efterskoler. 
Dermed vil rekrutteringsarbejdet ligge i efteråret, hvor der er en pause til at lære de nye spillere mere om sporten, samt 
styrke sammenholdet på holdet. Det foreslås at det implementeres i efteråret 2022, så vi har DM finaler inden 
sommerferie 2022. 

KONKLUSIONER  

Det besluttes at støtte op omkring oplægget om at flytte ungdomsrækkernes sæson til at følge skoleåret. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   
 
 
7. NORDISK KLUBTURNERING AMERIKANSK FODBOLD  

DISKUSSION  
Vores nordiske-kollegaer har samme problem som Danmark, hvor der ikke er nok hold i den øverste liga. Der er møde i 
næste uge, hvor NL-klubberne skal give feedback til det oplæg der er kommet. 
Det bliver svært at få lavet en nordisk turneringsform i 2022, da tiden er imod os. Det er et spændende initiativ, som taler 
godt ind i vores elitespor, men der skal stadig arbejdes videre med oplægget, da det på nuværende tidspunkt ikke 
harmonerer med danske præmisser. 

KONKLUSIONER  
Det besluttes at DAFF arbejder videre med konceptet, såfremt det ikke går på bekostning af de danske ændringer i 
turneringen, og der ikke tilsluttes økonomiske og store ressourcer fra organisationen. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   
 
 
 
 



8. VEDTÆGTSÆNDRINGER  

DISKUSSION  

Vedtægtsændringerne blev gennemgået og rettet til. 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   
 
 
9. BUDGET 2022  

DISKUSSION  
Punkterne fra Budgetmødet, blev diskuteret. 
 
Sponsorarbejdet blev vendt, og Forbundet vil meget gerne have flere sponsorer, men det vurderes at Forbundet ikke har 
de nødvendige ressourcer til at løbe efter sponsorer. Der er forsøgt et utal af kombinationer før i tiden, hvor det er forsøgt 
at både en i bestyrelsen har ansvaret og frivillige hjælper. Intet har haft den store succes. 
 
Reducering af landsholdsomkostninger blev diskuteret. I amerikansk fodbold kan man reducere antallet af spillere og 
trænere. Priserne for overnatninger og mad er næsten det samme, for fx at bruge BGi eller sove på skoler. I cheerleading 
kan man reducere antallet af træninger, tage en dag tidligere hjem fra USA, og antallet af medhjælpere reduceres. I flag 
football kan man ankomme en dag senere.  
 
Licensantallet som fremgår af budgetoplægget blev vendt, hvor der blev sammenlignet med 2019 og 2020. 
 
Der ønskes at tildele flere ressourcer til markedsføring.  

KONKLUSIONER  
Det besluttes ikke at bruge ressourcer på sponsorer. 
 
Bestyrelsen vil gerne investere i markedsføring, som kommer fra et konkret oplæg fra LB. 
 
Det konkluderes, efter en gennemgang af licenserne for de sidste 2 år, at sådan som antallet af licenser er projekteret, er 
korrekt. 
 
Det besluttes at LC regner på mulige besparelser på landsholdene.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

LB laver plan til markedsføring i 2022 LB Hurtigst muligt 

LC regner på besparelser på landsholdene LC Hurtigst muligt 

Bestyrelsesmøde ang. yderligere tiltag planlægges til onsdag 24/11 NP 24/11 
 
 
 
10. KANDIDATER TIL BESTYRELSE/UDVALG MM.  

DISKUSSION  

Kandidater til bestyrelsen og udvalg blev gennemgået og stemt af. 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 



   

   
 
 
11. INDKOMNE FORSLAG ÅRSMØDE 2022  

DISKUSSION  

Der er ingen indkomne forslag. 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   
 
 
 
12. ÅRSMØDE 2022 DREJEBOG  

DISKUSSION  

MP, NP, MTK og JQ er tilstede Årsmødet, og har delt opgaverne imellem sig. 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   
 
 
13. EVENTUELT  

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   
 
 
 
 
 
Dato:  
   
________________________________ 
Nadia Panzio  
Formand  

Dato:  
   
________________________________ 
Lars Carlsen 
Direktør  

   
   
Dato:  
   

Dato:  
   



   
________________________________ 
Anders Munch Skovgren  
Næstformand  

   
________________________________ 
Jesper Qvist  
Bestyrelsesmedlem  

   
   
   
Dato:  
   
   
________________________________ 
Kasper Lindén 
Bestyrelsesmedlem  

  Dato:  
   
   
________________________________ 
Tina Pedersen  
Bestyrelsesmedlem  

   
   

         
Dato:  
   
   
________________________________ 
Mathias Them Kjær  
Bestyrelsesmedlem  

  Dato:  
   
   
________________________________ 
  Michael Pasieczny  
  Bestyrelsesmedlem  

  

  
 
 


