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Referat bestyrelsesmøde 18. april  
   
Møde nr. 5  
Dato: 18. maj 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), Jesper Qvist (JQ), Hanne Obling 
(HO), Christina Lissa Benn (CL), Mikkel Bo Rasmussen (MBR), Lars Carlsen (LC), 
Louise Bakbøl (LB). 
 
 
DAGSORDEN 
 
1.       Velkommen 

NP bød velkommen til online bestyrelsesmøde. 
 
2.      Orientering fra formanden  

NP orienterede kort om, at JQ og CB havde deltaget ved DIFs Årsmøde, samt hvordan JQ og CB var 
blevet briefet ift. deltagelse på DIFs Årsmøde. 

 
3.      Orientering vedr. DIFs Årsmøde  

JQ orienterede om DIFs årsmøde. Det var et meget roligt Årsmøde, hvor der ikke var kampvalg om 
nogle poster. Bent Clausen, som har været DAFFs kontakt i DIFs bestyrelse i en årrække, trådte i 
forbindelse med DIFs Årsmøde ud af bestyrelsen, idet han falder for 12-års reglen. DIF tildelte Bent 
Clausen DIFs æresnål. DAFF fik i forbindelse med DIFs Årsmøde sagt personligt tak til Bent Clausen for 
samarbejdet. 
 

4.      Orientering om workshop 
 Bestyrelsens Workshop vedr. Spor 2 i strategiaftalen er endelig fastlagt til d. 7/6 i Brøndby. Det er kun 

LC der deltager fra organisationen, da det hovedsageligt er bestyrelsen der skal arbejde med Spor 2 i 
Strategiaftalen. NP og HO har planlagt workshoppen, og står for program på dagen. 

   
5.      Orientering fra direktionen  

LC orienterede om arbejdet i organisationen. Rasmus Staur Mathiassen, vores nye kontorassistent, er 
startet 1/5, og er i gang med at blive sat ind i arbejdet. Første store opgave er DM i cheerleading i den 
kommende weekend, og derudover fylder arbejdet med turneringen i amerikansk fodbold med 
dommerbetalinger, dispensationer og disciplinærsager. Samtidig har vi fået en ny fast medarbejder i 
DIF-økonomi, som har været længe ventet. Pernille Lyng Rydiander er i gang med at blive sat ind i 
hele vores virke, og hendes egne opgaver ift. DAFF. Vi takker Katja Stamer for at have været i praktik. 
Katja har været en stor del af arbejdet med VM og ATK i cheerleading. 
 
Status på Strategiaftale Spor 1 og Spor 3 er, at vi er præcis hvor vi skal være på nuværende tidspunkt – 
endda lidt foran. Der er sendt spørgeskemaer ud til vores foreninger, som har deadline i næste uge. 
 
Ved ICUs Årsmøde 2022 deltog MP og LC, og det var første fysiske årsmøde siden 2019. Der blev ikke 
truffet nogle større beslutninger. Der er endnu ikke kommet et referat fra ICU.  
 
ECU holder Årsmøde i forbindelse med EM for klubhold, og DAFF indstiller, med støtte fra de andre 
nordiske lande, Mikael Sohn Ottesen til en ny 4-årig periode som repræsentant for Nordeuropa i ECUs 
bestyrelse. 
 
IFAF afholdt i weekenden den 7/8 maj, et europæisk møde i Paris, hvor LC deltog. På dagsorden var 
bl.a. fremtidige klub og landsturneringer i amerikansk fodbold og flag football, samt det kommende 
IFAF Årsmøde i forbindelse med World Games i Birmingham, Alabama.  IFAF har meldt ud, at de ikke 
vil udelukke Rusland eller Hviderusland heller ikke fra IFAFs Årsmøde. Hvis de dukker op, så har vi 
meddelt IFAF, at så deltager vi ikke, og det samme har bl.a. Norge meddelt til IFAF.  
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Kasper Skyum afholder ferie i uge 20. Louise og Malene afholder ferie i uge 21. 
 
I cheerleading er der gang i den. DM er i på lørdag, og der har været gennemgang med  
CC i denne uge, og det ser ud til at vi er klar til det største DM nogensinde med 1174  
deltagere på 74 hold. Der er meget arbejde med planlægningen, dispensationer og  
klubskifter.  
All girl og Coed har været til VM i april. Det er overordnet gået godt. Begge 
hold leverede en tilfredsstillende placering, især Coed overraskede med en 
flot 4. plads (level 5). All girl blev nr. 8 (Level 6), og gjorde det rigtig godt, og 
fik løftet sig selv fra torsdag til fredag. 
 
Der er sendt invitation ud til Udviklingsmøde d. 12/6, hvor der er flere 
interessante emner på programmet. Bl.a. Mental Sundhed og Trivsel, 
Cheerleadingens Dag 3 /4 september, og den nye tilgang med 
kommunikation og markedsføring vil blive præsenteret. 
ATKen er snart færdig, og går i øjeblikket igennem diverse rettelses processer. Vi forventer at 
præsentere den på Udviklingsmødet. 
 
I amerikansk fodbold er turneringen i gang. Der er som altid gang i licenser, klubskifter, 
dispensationer og disciplinærsager. ATKen bliver stadig rullet ud, og fungerer mere som en del af drift. 
Vi er gået i gang med forberedelsen til foreningernes sommerferieaktiviteter. Markedsføringen er 
allerede gået i gang, så vi er klar til push til sommerferieaktiviteter i juni. 

 
På landsholdene har U17 og U19 været i gang med try-outs. U19 landsholdet har træningskamp 28/5 på 
Rundforbi Stadion, hvor Storbritannien kommer på besøg, som led i forberedelsen frem mod EM i juli. 
 
I flag football er der gang i turneringen. Der er nogle udfordringer ifb. med, at hold indbyrdes skifter 
spilletid og spillested, og ikke får informeret DAFF, så vi kan opdatere Klubportalen.  
Herrelandsholdet i flag football er i gang med forberedelserne til World Games, der finder sted i 
Birmingham, Alabama 10-14 juli. Der er en del pres fra IFAF/World Games side ift. levering af diverse 
dokumenter, head shots osv. 

  
Antal Licenser i cheerleading har aldrig været højere med 1286. Flag football er umiddelbart halveret i 
forhold til sidste år, men det skal siges det er tidligt på sæsonen, så der kan komme flere, men det er 
nok begrænset. Så selvom vi godt var klar over, at det ikke stod godt til, er det tydeligt, at flag football 
er under pres. Der er lagt en plan med flag football udvalget, og også markedsføringen skal hjælpe 
med dette. I amerikansk fodbold der lige nu 1284 indløste licenser her i starten af sæsonen, og en 
forsigtig prognose indikerer, at der kunne komme en lille stigning i seniorlicenser, samt overordnet 
set. 
 

6.      Orientering fra Initiativpuljen/kommunikation  
 LB orienterede om ansøgning til Initiativpuljen, hvor vi har søgt om 300.000 kr. til rekruttering og 

markedsføring. Vi har været til første pitch, som gik fint, og har svaret på opfølgende spørgsmål. 
Projektet omhandler kommunikation og markedsføring af amerikansk fodbold i målgruppen 13-18-
årige. 
 

 
SAGER TIL BESLUTNING 
   
5.      DAFFs pressekort 
 LC præsenterede oplægget, hvor der indstilles til at give DAFFs pressekort/adgangskort til frivillige 

fotografer/presse, bestyrelsen, landstrænere og udvalgte nøglepersoner der har et reelt ærinde til 
eventen/kampen. Bevæggrunden for indstillingen er, at der er mange DAFF adgangskort i omløb, 
hvor nogle ikke længere er relevante. Vi ønsker at rydde lidt op, så vores foreninger ikke går glip af 
mulige indtægter. Der laves et nyt kort, som kun gives til overstående.  

 
 Det besluttes at vedtage indstillingen. Det skal dog udpensles at det kun omhandler  

DAFFs adgangskort, og så skal ”nøglepersoner” defineres. Det er vigtigt for bestyrelsen,  
at pengene for indgang går i klubkasserne. 
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 NP forlod mødet. 
 
6.     Eventuelt  
 Revisionen er ved at lægge sidste hånd på regnskabet for 2021. Der har været nogle 

udfordringer ifb. med nyt regnskabsprogram og kontoplan, ift. opstilling af regnskabet.  
Men revisionen er ved at have det på plads. LC fremlagde de udfordringer 
der opleves med opstillingen af regnskabet 2021, således der er 
sammenligningsgrundlag med Budget 2021. Det har været svært med det 
nye regnskabsprogram som DIF implementerede i 2021. Der skal 
sandsynligvis indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at 
godkende regnskabet. 

 
LC præsenterede en sag vedr. afregning af gæld til DAFF. Der blev 
gennemgået generelle retningslinjer for tilbagebetaling af gæld til DAFF, 
herunder afdragsordninger. 

  
Bestyrelsen ønsker at få sat lidt flere detaljer på arbejdet med strategiaftalen, samt arbejdet generelt. 
Det besluttes, at medarbejderne skal deltage ved 2 bestyrelsesmøder om året, hvor de i detaljer kan 
præsentere deres arbejde. Det giver mening at gøre det første gang til næste bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
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  

  

 


