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Referat bestyrelsesmøde 27. januar 2022  
   
Møde nr. 2  
Dato: 27. januar 2022 kl. 18:00  
Sted: Brøndby, Idrættens Hus  
Referent: Louise Bakbøl  
 
Tilstede: Nadia Panzio (NP), Kasper Lindén (KL), Michael Pasieczny (MP), Tina 
Petersen (TP), Dagh Schwartz-Kristensen (DS) (med på Teams), Hanne Obling 
(HO), Jesper Qvist (JQ), Mikkel Bo Rasmussen (MBR), Christina Lissa Benn (CL), 
Lars Carlsen (LC), Louise Bakbøl (LB).  
   
DAGSORDEN  
 
1.      Velkommen til bestyrelsen  

Udviklingskonsulenterne Malene og Kasper deltog i første punkt, for at give indblik i deres arbejde til 
den nye bestyrelse, med fokus på arbejdet i strategiaftalen 2022-2025.   
NP bød velkommen, hvorefter medlemmer og medarbejdere præsenterede sig selv. Det politiske 
program blev præsenteret af NP.  
 
MK og KS præsenterede strategiaftalen 2022-2025, hvor mål og tiltag for 2022 blev gennemgået. Det 
blev slået fast at medarbejdernes fokus stadig er ude i klubberne, og at både strategiaftalen og det 
politiske program fordrer dette.  

   
2.     Orientering fra formanden  

NP orienterede kort om det arbejde der er lavet siden sidste møde. NP har afholdt møde med 
administrationen for at orientere om, at personaleomkostninger i det budget som bestyrelsen 
besluttede at præsentere på Årsmøde, og som blev vedtaget på Årsmødet, var fastfrosset ift. 2021. 
Herudover orienterede NP fra DIFs seneste fællesmøde, hvor DIF præsenterede en 
organisationsændring der træder i kraft 1. marts. NP orienterede ligeledes om, at DIF præsenterede 
status på arbejdet med modernisering af medlemsbegrebet, så den bliver tidssvarende, samt status 
på deres digitaliseringsstrategi. Vedr. DIFs digitaliseringsstrategi, så er det et område DIF skal tage 
ansvar for, således hvert forbund ikke selv skal stå for udviklingen af digitaliseringen.  

   
3.     Orientering fra direktionen  

LC orienterede om arbejdet i organisationen. Medarbejderne holder ferie på skift i de næste måneder.  
 
Vi byder en praktikant velkommen i foråret, som skal arbejde med forskellige områder, herunder tage 
del i analysearbejdet ift. Strategiaftalen, samt forårets cheerleading konkurrencer.  
 
Den afsluttede strategiaftale 2018-2021 er blevet evalueret med DIF, og så strategiaftalen 2022-2025 
blevet endelig justeret og godkendt ift. det endelige tilskudsbeløb - og arbejdet med selve 
strategiaftalen 2022-2025 er gået i gang.  

 
Corona fylder stadig meget og selvom det nu endelig ser ud til at vi slipper fuldstændigt for 
restriktioner i Danmark, vil den stadig fylde en del, ikke mindst ift. de udlandsrejser forskellige 
landshold skal på i 2022, herunder især cheerleading landsholdenes deltagelse ved VM i Orlando, 
Florida i april.  
 
I cheerleading har der været afholdt et rigtig godt Jule Cup 2021, hvor der var ca. 850 deltagere. Vi ser 
frem til Spring Cup 2022 den 12. marts, samt DM 2022 den 21. maj - begge arrangementer afholdes i 
Brøndby Hallen. Landsholdene er i fuld gang med træningen, og alt det praktiske og logistiske fylder 
meget. ATK i cheerleading fylder også mere og mere – indholdet i ATK for cheerleading, er allerede 
implementeret i træneruddannelserne - nu er arbejdet med at skrive selve ATKen i fuld gang, og en 
egentlig udrulning er fastlagt til at skulle ske ultimo 2022.  

 
I amerikansk fodbold er arbejdet med turneringen 2022 i gang. Afprøvning af et 7 on 7 koncept er 
rullet ud, og der har været stor tilslutning. Vintercamps der har fokus på U16 er i gang, og også her er 
tilslutningen god. Træneruddannelserne i amerikansk fodbold går i gang denne weekend med  
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et C-trænerkursus med 16 tilmeldte. Herover vil der de næste måneder udbydes flere  
træneruddannelser og kurser. Landsholdsprogram for 2022 er, at U17 skal deltage  
ved U17NM i uge 42 i Helsinki, U19 skal deltage ved U19EM slutspil 1-4 i uge 27, og  
herrelandsholdet skal spille indledende gruppespil i A-EM med 2 kampe i oktober, en  
ude og en hjemme. Der er en udfordring ift. til afvikling af herre-landsholdets kampe,  
idet IFAF netop har meddelt kampprogrammet og her fremgår det, at 
Danmark skal spille ude mod Finland den 8/9 oktober. Hvis herre-
landsholdet skal kunne det, vil MB skulle spilles den 24. september, således 
landsholdet kan bruge 1/2 oktober til forberedelses camp.  
 
Vedr. amerikansk fodbold, så har vi glædelig nyhed, idet vi har fået en ny 
klub, Sønderborg Steelers, som er godt på vej i gang og tilmeldt sig 
turneringen.  

 
I flag football har der været afholdt VM i Israel. Herrerne blev skuffende nr. 7, og damerne endte 
som nr. 14. Herrernes 7. plads betyder, at de har kvalificeret sig til World Games 2022 i Birmingham, 
Alabama. Arbejdet med deltagelsen er allerede i gang, og det er et stort event der bruges til at bringe 
flag football et skridt tættere på OL, så IFAF har en del krav der skal overholdes.  

 
Den danske turnering i flag football bliver vanskelig i år, da der ikke er mange hold i den danske 
turnering, samt det forhold, at et enkelt hold har et meget højt niveau. Der arbejdes på mulige 
løsninger, så vi kan få så mange i gang som muligt.  

 
Flag fooball udvalget er i januar blevet fuldtalligt med 4 medlemmer, og de har afholdt det første 
møde - og der er fokus på flag footballs fremtid.  
 
Vedr. licenser, så er der amerikansk fodbold et fald på ca. 200 ift. 2019, men en stigning på ca. 100 ift. 
2020. Der er fremgang at spore på ungdomssiden, hvilket kan ses ved, at der i 2022 er 5 hold i U19 JNL 
mod 4 i 2021, og på U16 er der overordnet flere hold tilmeldt end i 2021.   

 
I cheerleading endte 2021 med 860 licenser mod 883 i 2019, og taget i betragtning at Jule Cup i 
november 2021 var første cheerleading konkurrence i 24 måneder, så er antal licenser meget positivt 
og det tegner godt for 2022.   
 
Flag football holder sit niveau med ca. 150.   

 
Prognoseregnskabet for 2021 indikerer et overskud i stedet for det budgetterede underskud. Årsagen 
til dette skal bl.a. findes i, at corona gjorde det umuligt at gennemføre nogle af de budgetterede 
landsholdsaktiviteter, samt spare på områder som organisation, personale, udvalg og bestyrelse.  

 
 
Hanne Obling forlod bestyrelsesmødet efter pkt. 3.  
 
   
4.     Velkommen i bestyrelsen  

Diverse bilag og dokumenter for bestyrelsen blev gennemgået og diskuteret, således at alle 
medlemmer var klar over ansvarsområder. Selve arbejdet i bestyrelse med tilhørende forventninger, 
blev ligeledes gennemgået og diskuteret.  

   
 
 
SAGER TIL BESLUTNING 
   
5.     Politiske ansvarsområder  

Fordelingen af bestyrelsens ansvarsområder blev uddelt.  
Politisk ansvarlig for amerikansk fodbold: JQ  
Politisk ansvarlig for cheerleading: MP  
Politisk ansvarlig for flag football: KL  

  
Yderligere politiske ansvarsområder:   
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Økonomi: JQ, NP  
Markedsføring: JQ, CB  
Sponsorer: MP  
Organisation: NP, KL  
DIF: NP, KL  
Int. samarbejde: KL (flag), Dagh (AMF), JQ (AMF), MP (CHEER)  
Spor 1 Klubudvikling: HO, MP, DS, CB  
Spor 2 Organisation: HO, TP, MBR  
Spor 3 Talent og Elite: DS, MP, MBR, JQ (NL)  

   
6.     Årsplan for bestyrelsen  

Årsplanen for bestyrelsen blev gennemgået og stemt af, herunder 
fastlæggelse af  
Årsmøder m.m. Alle bestyrelsesmøder for 2022 er fastlagt inkl. lokation.   
Der laves en oversigt, som bestyrelsen skal melde ind på inden næste møde for det første halve år af 
2022 ift. repræsentation ved diverse events og arrangementer.  
 
LB sender kalender invitationer ud til alle møder straks.  

   
7.     Bøder ifm. Årsmøde  

Vi har modtaget et par henvendelser vedr. utilfredshed over bøde for ikke deltagelse til Årsmøde, da 
fraværet skyldes sygdom eller afbud.  
 
Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede, at vedtægterne er klare på området, og ikke indeholder 
en mulighed for afbud uagtet årsag, samt at bøderne er vedtægtsbestemte. Bestyrelsen har dermed 
ikke kompetencerne til at omstøde bøderne - den kompetence er hos Årsmødet.  

  
8.     Home-Grown regler i AMF 
 LC og JQ præsenterede et oplæg for reglerne vedr. import spillere og Home-grown spillere i en klub.  
  
 Formålet med oplægget er at opfordre klubberne til at fokusere på udvikling af egne spillere. 
 Bestyrelsen diskuterede oplægget og fandt, at der er nogle strukturelle udfordringer ved forslaget, 
 som forhindrer bevægelse af spillere mellem klubber, hvilket kan være i strid med danske regler på 
 området.  
  
 Forslaget skal sendes i behandling i amerikansk fodbold udvalget og tages op til fælles drøftelse på 
 udviklingsmødet for amerikansk fodbold i november.  
   
9.     Svenske spillere i Rønne/Ystad  
 Ystad vil gerne deltage i U16 rækken i foråret 2022. Modsat tidligere år, hvor de har deltaget i U16 om 
 foråret, er foråret nu en DM række. Det blev drøftet om et svensk hold kunne blive danske mestre.  
  
 Det blev besluttet, at Ystad gerne må deltage i U16 rækken, men ikke kan blive danske mestre. Ystad 
 må derfor ikke deltage i play offs.  
    
10.   Fond til nye klubber i cheer  
 MP præsenterede forslaget om at oprette en opstartsfond til cheerleading, da det er svært at være ny 
 klub, da der er mange omkostninger, herunder indkøb af måtter.  
  
 Forslaget blev diskuteret.  
 
 Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som ser nærmere på regler, forvaltning og hvordan 
 pengene skal søges, og at initiativet skal findes til alle DAFFs tre sportsgrene.  
 
 Nedlukningen af All Star har generet midler for salg af udstyr, som klubben gerne vil øremærke indkøb 
 af måtter og hjælp til nye klubber.  
 
 Arbejdsgruppen består af: MP og DS. Gruppen skal præsentere en plan for struktur og regler for 
 indsatsen. Der er ikke lagt en deadline for arbejdet for gruppen, blot at det skal undersøges om det 
 kan implementeres i 2022.  
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11.    Eventuelt  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKREVET 
 
 

Dato:  
   
________________________________ 
Nadia Panzio  
Formand  

Dato:  
   
________________________________ 
Lars Carlsen 
Direktør  

   
   

Dato:  
   
   
________________________________ 
Kasper Lindén  
Næstformand  

Dato:  
   
   
________________________________ 
Jesper Qvist  
Bestyrelsesmedlem  

   
   
   

Dato:  
   
   
________________________________ 
Hanne Obling 
Bestyrelsesmedlem  

  Dato:  
   
   
________________________________ 
Tina Pedersen  
Bestyrelsesmedlem  

   
   

         
 
Dato:  
   
   
________________________________ 
Dagh Schwartz-Kristensen  
Bestyrelsesmedlem  

   
Dato:  
   
   
________________________________ 
  Michael Pasieczny  
  Bestyrelsesmedlem  

  

 


