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Referat bestyrelsesmøde 2. april  
   
Møde nr. 4  
Dato: 2. april 2022 kl. 10:00  
Sted: Online  
Referent: Louise Bakbøl  
 
Tilstede: Nadia Panzio (NP), Kasper Lindén (KL), Michael Pasieczny (MP), Tina 
Petersen (TP), Dagh Schwartz-Kristensen (DS), Jesper Qvist (JQ), Mikkel Bo 
Rasmussen (MBR), Christina Lissa Benn (CL), Lars Carlsen (LC), Louise Bakbøl 
(LB).  
Afbud: Hanne Obling (HO) 
   
DAGSORDEN  
 
1.      Velkommen 

NP bød velkommen til online bestyrelsesmøde, og kunne informere om, at beslutningen om at 
udsætte workshoppen på baggrund i flere skrantede lidt var rigtig, idet HO nu havde lagt sig syg.  
 
Det besluttes, at workshoppen skal fastlægges på en hverdag i uge 21. HO kommer med datoer, NP 
sender en Doodle ud. 

 
2.     Orientering fra formanden  

NP orienterede kort om arbejdet siden sidste møde. DIF har afholdt fællesmøde for formænd og 
direktører, hvor DIF kunne informere om, at der kun er kommet én ekstern kandidat til DIFs 
bestyrelse, og der derfor ikke kampvalg om posterne til DIFs Årsmøde. JQ og CL deltager, og har 
mandat til afstemning på selve Årsmødet. Når DIF den 8. april har udsendt alle materialerne til 
Årsmødet, vil NP og KL vurdere om der er behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde ift. punkter på 
dagsorden på DIFs Årsmøde.  
 
I februar var der udsendt en diversitetsundersøgelse fra DIF, og resultatet er kommet i denne uge. 
Resultatet viser at diversiteten i forbundene er blevet bedre, 25 af DIFs forbund lever op til 70/30 
målsætningen, hvilket er fremgang på 4. Der er kommet 3 flere kvindelige formænd, så der nu er 13 
kvindelige formænd. NP sender undersøgelsen videre til bestyrelsen. 
 

   
3.     Orientering fra direktionen  

LC orienterede om arbejdet i organisationen. Jonathan havde sidste dag i torsdags, og diverse opgaver 
er overleveret til de resterende medarbejdere. Rasmus Stauer Mathiasen er ansat som kontorassistent 
pr. 1/5 2022. Rasmus har tidligere arbejdet i Basketball Unionen, og har meget erfaring derfra. 
 
DIF har oplyst, at EOC nu udelukker politikere og delegerede fra Rusland og Hviderusland fra diverse 
møder, ganske enkelt ved ikke at invitere dem.  
 
MP og LC har været til online møde med ICU ifb. med ICUs forestående Årsmøde, der afholdes ifb. 
med Verdensmesterskaberne i Cheerleading, der finder sted i Orlando 21/22 april. IFAF afholder 
Årsmødet ifb. med World Games der finder sted i Birmingham, Alabama 7-17 juli, og LC har i den 
forbindelse deltaget i et online møde. 
 
Vi ser i øjeblikket lidt nærmere på Holdsport, herunder især integrationen af MVP app. Det er noget 
bl.a. basket og floorball også er i gang med. Det kan potentielt lette arbejdet i administrationen hos 
både klubber og forbund. 
 
Arbejdet i strategiaftalen med Spor 1 og Spor 3 er i fuld gang. Spørgeskemaet som udsendes i Spor 1 er 
testet og klar til udsendelse. 
 
I cheerleading har der været afholdt Spring Cup, som havde ca. 2.000 tilskuere og 900 udøvere på 
gulvet. Det var en fest og rigtig godt arrangeret. Regnskabet er gjort op, og det udviser et større 
overskud end budgetteret. Arbejdet med DM i cheerleading i Brøndby Hallen den 21. maj  
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er i gang, invitationen er sendt ud, og der er afholdt møder med CC, som er arrangør. 
Landholdene er ved at være klar til afgang, og den administrative byrde ifb. med  
Rejsen er ikke blevet mindre i år, da Covid-19 giver en del ekstraopgaver og forhold  
der skal tages højde for. 
  
Arbejdet med ATK stadig i fuld sving. Der er deadline for selve materialet i 
medio april, hvorefter feedback, korrektur og opsætning går i gang.  
 
I amerikansk fodbold starter sæsonen i april. Der har desværre været 2 
hold trækninger allerede – turneringsplanerne er helt på plads for den ene 
række og den anden kommer på plads i den kommende uge.  
TV-aftalen for NL 2022 er klar, og kamptidspunkterne i NL er lagt så det 
harmonerer med TVs sendeplan.  
 
Lars Hyrsting og Mikkel Rasmussen fra Amerikansk Fodbold Udvalget, har sammen med 
Udviklingskonsulent Kasper Skyum, deltaget i en DIF workshop vedr. turnerings- og 
konkurrencestruktur. Fokus er at få set på turneringsstrukturen for seniorrækkerne. 
 
Til U17-landsholdets åbne minicamps deltog der mere end 120 spillere, hvilket er fremgang ift. 2021. 
U19-landsholdet har camp i påsken og har sendt alle invitationer ud - der deltager ca. 70 spillere. 
 
Udrulningen af ATK i klubberne er fortsætter stadig. 
 
I flag football fylder World Games meget. Det er tydeligt, at World Games har snært af OL, idet der er 
rigtig mange krav til både IFAF og deltagende forbund. Danmark deltager med herre-landsholdet. 
Flag football udvalget har lavet turneringsplanen for 2022 færdig og den vil snarest blive sendt til 
DAFF, så den kan komme på Klubportalen. 
 
Regnskabet for 2021 er meget tæt på at være helt færdigt. Resultatet udviser et overskud på ca. kr. 
400.000 mod et budgetteret underskud på 165.000 kr. Årsagerne til dette findes på flere områder, 
men især Vækst og Udvikling har sparet en del ift. budget. Det skyldes, at budget 2021 indeholder 
omkostninger forbundet med Strategiaftale 2018-2021, hvor der skulle have været afholdt en del 
omkostninger i 2021, som ikke er blevet afholdt, fordi selve Strategiaftalen som følge af covid-19 bliver 
nærmest sat i bero, og DIF i stedet anbefaler forbundene til at gøre hvad der giver mest mening ift. at 
komme tilbage fra diverse nedlukninger. Her vælger vi at satse på ATK i amerikansk fodbold og 
udrulningen heraf, samt at påbegynde arbejdet med Strategiaftale 2022-2025. Dette giver en 
besparelse på Vækst og Udvikling på ca. kr. 250.000.   
Derudover er der besparelser på landshold, organisation, personale, bestyrelse, udvalg, markedsføring 
og uddannelser, og et ubudgetteret overskud på U19NM. En mere detaljeret analyse vil blive 
udfærdiget, og sendt ud sammen med regnskabet for 2022. 
 
Som følge af resultatet for 2021, stiger DAFFs egenkapital. Hvordan denne større egenkapital kan 
sættes i spil til gavn og glæde for DAFFs idrætter og medlemsforeninger, sættes på som punkt på 
næste bestyrelsesmøde. 

 
SAGER TIL BESLUTNING 
   
5.     Licenspriser 
 LC præsenterede problematikken med, at der på DAFFs Årsmøde i 2018 blev vedtaget, at helt nye 

udøvere der tegner licens sent i sæsonen, får licens til 50% af normal pris, sammenholdt med de 
ændrede turnerings- og konkurrencestrukturer for vores idrætter. For Cheerleading er reglen, at den 
gælder efter DM, og for flag football og amerikansk fodbold, gælder den efter sommerferien.  

 
 Konkurrencestrukturen i cheerleading er lavet om, så DM nu er sidste konkurrence i sæsonen, hvilket i 

så fald helt fjerner muligheden for rabat for helt nye medlemmer. For at fastholde reglen og give 
mulighed for denne rabat til helt nye udøvere, besluttes det, at reglen ændres til ”efter Spring Cup”.  

  
Med den ændrede turneringsstruktur for ungdom i amerikansk fodbold, opkræves licensen nu 
halvårligt for ungdommen, dette betyder, at alle får licens til 50% efter sommerferien, så ikke behov for 
ændring her. Flag football og senior i amerikansk fodbold, har stadig helårlige licenser  
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og reglen med rabat til helt nye udøvere efter sommerferien, gælder stadig.  
 
 Det besluttes samtidigt, at flag footballs licensstruktur skal på som punkt på  

næste bestyrelsesmøde ift. om den skal revurderes og evt. omstruktureres. 
  
6.    Eventuelt  
 LB præsenterede oplæg på ny kommunikationsplan/struktur, hvor fokus 

bliver på ændringer i kommunikation-formen med klubberne, nedskæring 
i platforme og overvejende rekrutteringskommunikation. Bestyrelsen var 
tilfredse med oplægget, og der arbejdes derfor videre med projektet i 
forhold til tid og budget.   

  
 
 
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  

  

 


