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Referat bestyrelsesmøde 16. august  
   
Møde nr. 7  
Dato: 16. august 2022 kl. 18:00  
Sted: Idrættens Hus, Brøndby 
Referent: Louise Bakbøl  
 
Tilstede: Nadia Panzio (NP), Michael Pasieczny (MP), Dagh Schwartz-Kristensen 
(DS), Jesper Qvist (JQ), Mikkel Bo Rasmussen (MBR), Lars Carlsen (LC), Louise 
Bakbøl (LB). 
Afbud: Kasper Lindén (KL), Tina Petersen (TP), Hanne Obling (HO), Christina 
Lissa Benn (CL). 
 
 
DAGSORDEN 
 
1.       Velkommen 
 
NP bød velkommen til bestyrelsesmøde.  
 
 
2.  Orientering ved medarbejderne  
 
Rasmus, Malene, Kasper og Louise gav en gennemgang af deres arbejde generelt, samt hvilke opgaver de 
aktuelt arbejder med. Herudover blev der givet en gennemgang af strategiaftalen. 
 
 
3.      Orientering fra formanden  
 
NP orienterede kort om arbejdet den seneste tid, hvor der bl.a. har været møder i DIFs Unge Leder 
Netværk, samt forestående møder som f.eks. budgetmøde i DIF. 
 
 
4.      Orientering fra direktionen  
 
LC orienterede om arbejdet i organisationen.  
 
Alle medarbejderne har afholdt sommerferie, undtagen Kasper der har ferie i uge 35-36. LC har i morgen 
onsdag den 17. august møde med vores nye DIF konsulent, Bjørn, som er ansat i DIF pr. 1. august. 
Dagsorden for mødet er status på strategiaftalen. Torsdag den 18. august har LC møde med Helge fra IKC 
(DIF økonomi), hvor der er nogle uoverensstemmelser vedr. afregning der skal afklares. 
 
I amerikansk fodbold er efterårssæsonen gået i gang. Disciplinærsager og klubskifter fylder en del igen. 
 
LC deltog til IFAFs Årsmøde 2022 i Birmingham, Alabama, der blev afholdt i forbindelse med World Games. 
Inden mødet officielt gik i gang informerede IOC og NFL om flag footballs deltagelse ved World Games og 
hvordan de ser de fremtidige muligheder. Da selve IFAF Årsmøde 2022 startede blev det under 
registrering klart, at Rusland deltog online ved mødet, hvorfor LC tog ordet og forklarede at Denmark ikke 
kunne deltage, og derfor forlod mødet - det samme gjorde sig gældende for Norge og Finland. 
 
Det er offentliggjort, at Mermaid Bowl skal spilles i Esbjerg på Blue Water Arena. Sport og Event Park 
Esbjerg har budt på Mermaid Bowl og efter lidt forhandlinger foreligger der nu en underskrevet aftale. 
Sport og Event Park Esbjerg samarbejder med Esbjerg Hurricanes omkring afviklingen af Mermaid Bowl 
2022. 
 
U19 landsholdet deltog i start juli ved EM i Østrig og fik en flot 3. plads. Holdet blev modtaget i lufthavnen, 
og der var stor fejring til trods for det sene landingstidspunkt omkring midnat. 
U17 landsholdet har været i camp i sommerferien, og her arbejdes der hen mod NM i uge 42. 
Herrelandsholdet har været i en kort camp, hvor der arbejdes frem mod en udekamp mod  
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Finland den 8. oktober og en hjemmekamp den 29. oktober mod Tjekkiet.  
 
I cheerleading er der try-out til både All-Girl og COED den kommende weekend i Odense.  
Derudover går diverse træneruddannelser snart i gang. Forberedelserne til årets Jule Cup er  
også ved at komme i gang og der er opstartsmøde den 29. august med værterne Randers  
Cheerleaders. Tirsdag den 30. august er der møde med JAM Frederikshavn 
Cheerleaders  
vedr. DM 2023, hvor de er værterne. 
 
ATK er ved at blive rullet ud, hvor der har været afholdt første oplæg omkring 
konceptet. 
 
ECU har ændret aldersreglerne, og da det er sket meget sent, er det ikke 
muligt at få dem implementeret til den kommende sæson – det vil give nogle 
udfordringer for de hold der deltager ved klub EM 2023, samt kvalifikationen hertil. Vi er opmærksomme 
på disse udfordringer, og er i gang med at finde model til hvordan vi skal håndtere dette. 
 
I flag football deltog Herrelandsholdet ved World Games og fik en 7. plads. Både IOC og NFL virker meget 
interesserede i at få flag football med til Los Angeles i 2028. 
 
Ift. Strategiaftalen er Spor 1 + 3 med på alle parametre. Spor 2 er en anelse bagud, men ikke mere end det 
forventes indhentet inden årets udgang. 
 
Ift. Licenser sluttede cheerleading sæsonen ved DM 2022, som det det største nogensinde mht. deltagere 
- og samtidig det største antal licenser nogensinde. I amerikansk fodbold er det svært spå om lige nu, da 
efterårssæsonen med den nye struktur kun lige er gået i gang, og klubberne derfor ikke har indløst alle 
licenser endnu. Det sker ikke før man skal bruge den. Flag football er status quo. 
 
 
5.     Prognoseregnskab  
 
Hele overgangsfasen til ny fast medarbejder hos IKC er ikke faldet 100% på plads endnu, og den store 
udskiftning med forskellige medarbejdere hen over vinteren og foråret, har givet nogle usikkerheder vedr. 
korrekt kontering - med medfølgende usikkerheder vedr. helt korrekt prognose på detaljeniveau. LC har 
møde med IKC vedr. dette forhold torsdag den 18. august. Der er vished om at prognoseregnskabet ser 
fornuftigt ud, og vi er på budget, men for at give en korrekt prognose på detaljeniveau, skal 
uregelmæssighederne rettes til.  
 
 
6.      Orientering om kommunikationsprojekt  
 
LB orienterede om arbejdet med omstruktureringen af kommunikationen. Der er sendt mail til alle 
klubber om omstruktureringen, og der er tillige oprettet en række facebook grupper, og 
udviklingskonsulenterne er i fuld gang med at invitere de korrekte og relevante personer ind i grupperne.  
 
Vi er med ift. tidsplanen, og arbejdet med den nye hjemmeside starter snarest. Derudover køres der 
diverse rekrutteringskampagner. 
 
 
7.  2-dages konkurrenceformat cheerleading 
 
Punktet er flyttet til næste møde. 
 
 
8.  Opfølgning på Spor 2 
 
Punktet er flyttet til næste møde. 
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SAGER TIL BESLUTNING 
   
9.      Årsmøde 
 
Praktik, tidsplan og udvalgssammensætning blev gennemgået.  
 
LB sender nyhed ud i oktober ang. frivilligt arbejde i DAFF, bl.a. udvalgsarbejde 

og  
bestyrelsesarbejde. 
 
JP og MBO blev nedsat i en gruppe som skal kigge på eventuelle 
vedtægtsændringer.  
MBO er tovholder på gruppen, som skal arbejde med at gøre vores vedtægter 
tidssvarende. 
 
MP mener, at med arbejdet med ny hjemmeside, så er tiden kommet til, at der kigges på forbundsnavnet, 
så det på bedre vis associere, at der er 3 idrætter i forbundet, således at ikke kun amerikansk fodbold 
indgår i navnet. 
 
 
10. Budgetudkast 2023 
 
LC præsenterede første rå-udkast til budget 2023. Hele budgettet blev gennemgået, og der blev 
diskuteret flere områder. Det første udkast viser et underskud på 130.000 kr. Det indeholder alle aktiviteter 
og udvikling, og tager højde for den høje inflation. Det videre arbejde med udkast til budget 2023 
fortsætter i den nærmeste fremtid, i første omgang i mindre arbejdsgruppe bestående af NP, JQ og LC. 
 
I forbindelse med drøftelserne om udkast til budget 2023 blev landshold diskuteret. Det er vigtigt, at 
landshold som emne bliver diskuteret på diverse udviklingsmøder, da klubberne ønskes inddraget.  
 
Derudover er det vigtigt for bestyrelsen, at budgettet bliver drøftet på de kommende møder omkring 
egenkapitalen. 
 
 
11. Plan for møder med klubber vedr. egenkapitalen 
 
Bestyrelsen ønsker at drøfte hvad egenkapitalen skal bruges til med klubberne. Der skal  
afholdes møder med klubberne i øst og vest, hvor mulige projekter kan drøftes. Bestyrelsen ønsker at LC 
og KL vil være til stede til begge møder, så evalueringen bliver ens. 
 
LC kontakter KL ift. oplæg til datoer for møderne. 
 
 
12.    Efterårets program 
 
Der er tilsendt link til alle ift. datoer for diverse arrangementer i efteråret.  
 
Inden den 21. august skal alle have markeret hvad de kan deltage i. 
 
 
13.    Eventuelt  
 
LC orienterede bestyrelsen om, at han har besluttet sig for at træde tilbage som Head Coach for 
Herrelandsholdet efter 22 år i spidsen for holdet. Han vil selvfølgelig gøre efterårets landsholdsprogram 
færdigt, så holdet ikke efterlades uden head coach kort tid før de 2 forestående kampe. Hjemmekampen 
mod Tjekkiet den 29. oktober vil således være Lars’ sidste gang på sidelinjen. Baggrunden for beslutningen 
skal findes i, at Lars i løbet af 2022, som er det første "normale" år efter corona og første år med fuldt 
landsholdsprogram siden han tiltrådte som direktør, er blevet bevidst om, at arbejdet som direktør i DAFF 
er for omfattende og tidskrævende til, at der er fritid nok til han kan give landsholdet den tid det kræver 
og fortjener, og derfor vælger han at træde tilbage.  
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Stillingen som Head Coach for Herrelandsholdet i amerikansk fodbold vil blive slået op indenfor  
kort tid. 
 
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  

  

 


