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Referat bestyrelsesmøde 9. marts  
   
Møde nr. 3  
Dato: 9. marts 2022 kl. 19:00  
Sted: Online  
Referent: Louise Bakbøl  
 
Tilstede: Nadia Panzio (NP), Kasper Lindén (KL), Michael Pasieczny (MP), Tina 
Petersen (TP), Dagh Schwartz-Kristensen (DS), Hanne Obling (HO), Jesper Qvist 
(JQ), Mikkel Bo Rasmussen (MBR), Christina Lissa Benn (CL), Lars Carlsen (LC), 
Louise Bakbøl (LB).  
   
DAGSORDEN  
 
1.      Velkommen 
   
2.     Orientering fra formanden  

NP orienterede kort om arbejdet siden sidste møde. Udelukkelsen af Rusland og Hviderusland som 
følge af krigen i Ukraine har fyldt en del. Det politiske arbejde med at få IFAF, ICU og ECU til at følge 
IOCs og DIFs anbefalinger fortsætter. Det er blandt andet deltagelse af danske delegerede til 
forskellige udvalg og grupper, hvor Rusland/Hviderusland har deltagelse, som er omdrejningspunktet 
for arbejdet i øjeblikket. NP har holdt møde med HO og LC ift. opstart af Spor 2 i Strategiaftalen 2022-
2025. 

   
3.     Orientering fra direktionen  

LC orienterede om arbejdet i organisationen. Katja Stamer er i øjeblikket praktikant hos os. Jonathan 
Slotsø Olsen har sagt sin stilling op med udgangen af marts. Vi har været rigtig glade for Jonathan og 
hans arbejde, og han vil blive savnet. Genansættelsen af en kontorassistent er i gang, og i første 
omgang ser det ud til at være et lovende kandidat-felt.  
 
Arbejdet med den nye strategiaftale er gået i gang. Der vil over de næste måneder blive udsendt 
spørgeskema til alle klubber, som ligger fundamentet for det videre arbejde med især Spor 1 – Den 
gode klub. Derudover er Spor 2 kommet i gang, hvor der er workshop for bestyrelsen i forbindelse med 
bestyrelsesmødet den 2. april. 
 
I cheerleading er der Spring Cup i den kommende weekend. Der er allerede solgt 1400 billetter i 
forsalg, så det tegner til at blive en stor konkurrence. Golden Angels har lagt enorme kræfter i 
arrangementet, og vi ser frem til endnu en succesfuld konkurrence.  
Herudover er arbejdet med ATK i fuld sving, og det forventes at være færdig inden sommerferien. 
Landsholdene er ved at være rejseklar. Generalprøverne ligger i starten af april, og begge holds 
træninger går som planlagt. 
 
I amerikansk fodbold starter sæsonen i april. Turneringsplanen og dommerplanen er sendt ud. 
Forhandlingerne med Sportlive er i gang, hvor kamptidspunkter for NL skal fastsættes. U19 EM 
lokationen er netop offentliggjort – Østrig er værter.  
Udrulningen af ATK i klubberne er stadig i fuld gang. 
 
I flag football fylder World Games meget. World Games er tydeligvis en anden størrelse end EM og VM, 
da der er flere forventninger og deadlines. Der er fundet en sponsor, som ønsker at støtte holdet med 
en betragtelig donation. Flag udvalget har haft møde med Kasper Skyum, og er i gang med planerne 
for 2022. 
 
Prognoseregnskabet ser fornuftigt ud, der forventes et overskud på ca. 300.000 kr. i stedet for det 
budgetterede underskud på 165.000 kr. Det kommer bl.a. fordi der er aktiviteter der ikke har kunnet 
afvikles, mindre forbrug på landshold i amerikansk fodbold, samt overskud på flere events. 
 
LC orienterede om en problematik hos IKC, hvor der er sket en procedure fejl.  
Fejlen er fundet og rettet, og der er ingen tegn på uregelmæssigheder.  
Vores revisorer EY er også på sagen. 
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4.     Næste bestyrelsesmøde i Vejle 

Næste bestyrelsesmøde skal foregå i Vejle, og der blev fastlagt sted,  
samt fordeling af opgaver ifm. mødet/workshop. 
 
NP og HO har holdt møde ang. Spor 2, og sammensætter et program til 
mødet. Stedet er Vejle Atletik Stadion. 

   
 
SAGER TIL BESLUTNING 
   
5.     Flag finansiering 
 Amerikansk fodbold og cheerleading har finansieret noget af flag footballs 

budget. KL orienterede om flag footballudvalgets arbejde og vision. Det er blandt andet 
implementeringen af flag football i tackle klubberne i ungdomsrækkerne, som kan være med til at 
udbrede sporten.  

 Det ønskes, at der skal være flere ressourcer i organisationen til at hjælpe med at få skubbet tiltagene i 
gang. 

 
 Det besluttes at flag football ikke skal klare sig selv uden ressourcer fra DAFF.  
 Det besluttes at AMF-udvalget og flag udvalget skal mødes, og lægge en plan for udviklingen. Der skal 

laves en struktur og lægges en plan for hvordan vi får flag football ud i klubberne. Bestyrelsen ønsker 
at der følges op ved mødet i maj, blandt andet i forhold brug af både økonomi og personale 
ressourcer. 

 
6.     DAFFs Turneringsregulativ 2022 

Der ønskes at nedsættes en mindre gruppe fra bestyrelsen, således at godkendelsen af 
turneringsregulativet kan ske hurtigt, når det er kommet retur fra den nedsatte arbejdsgruppe. 
Godkendelsen kan ikke vente til næste bestyrelsesmøde, da sæsonen starter meget snart. 
 
Det besluttes at JQ og DS udgør gruppen for bestyrelsen, som kan tage beslutninger på bestyrelsens 
vegne i forhold til turneringsregulativet. 

   
7.     DIFs Årsmøde, herunder valg til DIFs bestyrelse  
 NP orienterede om processen for DIFs Årsmøde.  
 
 Det besluttes at bestyrelsen mødes ang. hvem der skal stemmes på. NP sender skriv og afstemning 

rundt. Idet NP ikke har mulighed for at deltage på DIFs Årsmøde, blev det besluttet at JQ og CB 
repræsenterer DAFF på DIFs Årsmøde. 

 
8.     Budget og Organisation 

LC præsenterede oplæg for organisationen i nærmeste fremtid. 20% af den samlede arbejdskraft 
forsvinder, når Jonathan stopper – opgaverne skal løftes af resten af organisationen. 

 
Det besluttes at give LC beføjelser til, indenfor for budget 2022, at honorere nødvendige ekstra-timer, 
udført af interne såvel som eksterne ressourcer til at løse opgaverne, således at driften kan opretholdes 
– herunder konkurrencer, turneringer og den generelle kontakt med klubberne. 

  
11.    Eventuelt  
 LC ønsker at gøre det muligt for eventuelle ukrainske flygtninge som ønsker at deltage i vores 

idrætter. De skal integreres i vores idrætter, hvis de ønsker. Dette kunne fx ske ved at tilbyde gratis 
licens for flygtninge fra Ukraine i 2022. Det betyder ikke at klubberne skal gøre deres kontingent gratis, 
blot at vi gør vores holdning klar. Der er 100% opbakning fra bestyrelsen. Organisationen undersøger 
klubbernes holdning, udfærdiger et skriv, hvorefter det  tages det op på i bestyrelsen så hurtigt som 
muligt. 
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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  

  

 


