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Referat bestyrelsesmøde 22. september  
 
Møde nr. 7 
Dato: 22. september 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), Christina Lissa 
Benn (CL), Hanne Obling (HO), Lars Carlsen (LC), Louise Bakbøl (LB). 
Afbud: Mikkel Bo Rasmussen (MBR)  
 
 
DAGSORDEN 
 
1.       Velkommen 
 
NP bød velkommen til online bestyrelsesmøde. 
 
 
SAGER TIL BESLUTNING 
 
2.      Årsmøde 
 
LC og LB orienterede om status på valg til udvalg. 
 
Listen over udvalg ligger i dropbox, men rundsendes, så bestyrelsen kan gå i gang med rekruttering til 
udvalg og bestyrelse. 
   
 
3.      Budget 2023 – 2. udkast 
 
NP, JQ og LC har set nærmere på budgettet efter sidste møde. Alle poster er set igennem og sat i et 
realistisk niveau. Midlerne fra initiativpuljen og egenkapitalen tiltag fremgår ikke af budgettet. 
 
Det første budgetmøde er fastsat til 4. oktober, som ikke er realistisk, da input fra de forestående møder 
vedr. egenkapitalen ønskes indarbejdet i udkast til Budget 2023 først. Der findes en ny dato. 
 
 
4.     Plan for møder vedr. egenkapitalen  
 
LC, DS og KL deltager på begge møder. Temaet for begge møderne er vækst, hvor der ønskes en åben 
dialog med og mellem klubberne. Det er vigtigt at det er tiltag der er udviklingstiltag ift. vækst – ikke drift 
tiltag.  
 
Der laves referater fra møderne, som sendes rundt til klubberne. 
 
 
5.      Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne  
 
LC gennemgik gruppens ønskede ændringer. Der er tale om ændringer af mindre karakter, og nogle mere 
gennemgribende. Alle ændringer blev talt igennem og drøftet. Ændringerne bliver gennemgået igen på 
næste møde, med de drøftelser til justering af ændringerne taget til efterretning. 
 
 
6.      Nyt navn til DAFF 
 
MP orienterede om bevæggrunden for forslag til ændring af navn, således at navnet også indbefatter 
cheerleading og flag football. Forslaget blev vendt, og det blev besluttet at det skal undersøges hvad dette  
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har af økonomiske konsekvenser inden bestyrelsen tager en beslutning om det er noget der  
skal arbejdes videre med. 
 
LB undersøger priser i forhold ekstern sparring mm. LC kontakter andre forbund der har  
skiftet navn, for at høre deres erfaringer.  
 
Der skal også undersøges hvad det økonomisk vil have konsekvenser ift. skift 
af logo på tøj, uniformer osv. 
 
 
7.      Efterårets program  
 
Efterårets program blev gennemgået, og der blev sat navne på deltagende 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
 
ORIENTERINGSPUNKTER 
  
 
8.     Orientering fra formanden  
 
NP orienterede om DIFs bestyrelses agenda-arbejde for det kommende folketingsvalg. Det er vigtigt at 
sport bliver sat på den kulturelle dagsorden. NP har deltaget ved DIFs networking møder. 
Der er budgetmøde i DIF d. 7-8. oktober, som NP deltager ved. NP gjorde opmærksom på, at DAFFs 
bestyrelsesmedlemmer skal huske at stemme ift. afstemning til DAFF Hall of Fame. 
 
9.      Orientering fra direktionen  
 
LC orienterede om arbejdet i organisationen. Organisationen har for første gang afholdt en mindre 
sommerfest. Det var godt at få medarbejderne samlet i en mere uformel setting, ikke mindst da Rasmus 
stadig er forholdsvis ny i organisationen. 
 
LC har haft møde med vores nye DIF konsulent Bjørn Rothaus, som virker interesseret i vores sportsgrene. 
Herudover har der været afholdt møde med Helge fra IKC vedr. prisen for IKC ift. bogholderi for DAFF, da 
den har vist en lidt uforståelig stigende tendens. I første omgang blev det aftalt, at niveauet fra 2021 
fastholdes i 2022. 
 
I cheerleading er invitationen til Jule Cup blevet sendt ud, og der er møde på tirsdag den 27. september 
med Foxy vedr. afholdelse af Spring Cup 2023. Herudover er der fuld gang i uddannelser, hvor der for første 
gang i 5 år har været afholdt Niveau 2 uddannelse. 
 
Landsholdene er i gang, hvor der for første gang har været afholdt en teambuilding tur. Det gik over al 
forventning. 
 
Cheerleadingens Dag har kørt i august/september, hvor der har kørt 7 lokale annoncesæt, og 4 nationale. 
Annoncerne har nået 420.000 samlet, med 6800 videreklik. I weekenden har der været 115 personer samlet 
til cheerleading på tværs af hele landet. Hver person der kom ud i en klub for at prøve cheerleading, har 
"kostet" ca. kr. 300,- hvilket er meget fornuftig pris på et potentielt nyt medlem.  
 
I amerikansk fodbold er sæsonen ved at være slut. Seniorrækkerne slutter af i weekenden 24/25 
september med Mermaid Bowl lørdag på Blue Water Arena, som sendes direkte på SportLive. Søndag er 
der 1. division Bowl i Aarhus, samt Elming Bowl i Avedøre.  Den 1. oktober er der det afsluttende 
ungdomsstævne i Aarhus, og i weekenden den 8/9 oktober afsluttes med bowl kampe i de resterende 
ungdomsrækker.  
 
U17 landsholdet skal til Finland i uge 42. 
Herrelandsholdet skal spille 2 kampe i oktober - ude mod Finland den 8. oktober og hjemme mod Tjekkiet 
den 29. oktober på Gentofte Stadion. 
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NFL er tilbage på TV2. Da NFL forsvandt fra Viasat tog de nordiske lande kontakt til NFL og  
gav udtryk for, at det ikke ville gavne udviklingen af amerikansk fodbold i vores respektive  
lande, hvis der ikke var NFL på tv. NFL var meget enige og bad hvert forbund om at sende info  
på bedst egnede stationer - hvilket LC gjorde, og det blev tilsyneladende fulgt. TV 2 virker  
interesserede i at hjælpe med at fremme sporten i Danmark. Jimmy Bøjgaard og LC er i  
kontakt mht. hvordan TV2 NFL og DAFF kan samarbejde. Der har allerede 
været kørt nogle af vores videoer, så det bliver spændende at se hvad det 
samarbejde kan føre med sig. 
 
I flag football er der afholdt Dannebrog Bowl den 17. september i Herlev. 
Desværre får vi ikke information om det endelige kampsted før sent fredag, 
hvilket betyder vi ikke når at få promoveret kampen ret meget - det er noget vi 
skal have rettet op på fremover. LC har haft møde med DIF, der gerne vil have 
flere idrætter med i DM ugen. Det blev diskuteret om det er muligt at ligge et 
flag football DM stævne der, afsluttende med Dannebrog Bowl. Det vil betyde at Danmarksmesterskabet 
spilles over nogle dage, og at der er gode muligheder for eksponering. Det er noget der skal undersøges 
nærmere, inden der træffes en beslutning. 
 
 
10.    Prognoseregnskab 
 
Som det ser ud nu, er der et lille overskud på 47.000 kr. Der er nogle forholdsvis poster, hvor der er en del 
usikkerhed forbundet med om hvor meget der bliver brugt, så overskuddet kan blive større. 
 
 
KL forlod mødet 
 
 
 
11.    Eventuelt  
 
Rock Star Cheer har en mulig sag vedr. seksuelle krænkelser, som bestyrelsen blev informeret om.  
Ift. proceduren i Danmark, så skal alle trænere der arbejder med børn jf.  DIFs reglement have en ren  
straffe/børneattest. Det er klubbernes ansvar at denne bliver indhentet. NP tager fat i Varsity for at  
undersøge sagen nærmere. MP tager fat i ECU. LC tager fat i DIF. 
 
MP ønsker at DAFF skal have måtter til udlån til nye klubber. Det er en stor udgift for klubberne, og kan  
være med til at hjælpe nye klubber i gang. Punktet tages med egenkapitalmødet i næste uge. 
 
 
 
 
UNDERSKREVET 

Dato:  
   
________________________________ 
Nadia Panzio  
Formand  

Dato:  
   
________________________________ 
Lars Carlsen 
Direktør  

   
   

Dato:  
   
   
________________________________ 
Kasper Lindén  
Næstformand  

Dato:  
   
   
________________________________ 
Jesper Qvist  
Bestyrelsesmedlem  

   
   
   

Dato:    Dato:     
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________________________________ 
Hanne Obling 
Bestyrelsesmedlem  

   
   
________________________________ 
Tina Pedersen  
Bestyrelsesmedlem  

   

         
 
Dato:  
   
   
________________________________ 
Dagh Schwartz-Kristensen  
Bestyrelsesmedlem  

   
Dato:  
   
   
________________________________ 
  Michael Pasieczny  
  Bestyrelsesmedlem  

  

 


