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Referat bestyrelsesmøde 13. november 

Møde nr. 9
Dato: 13. november kl. 8:30 
Sted: Randers 
Referent: Louise Bakbøl 

Tilstede: Nadia Panzio (NP), Kasper Lindén (KL) var med online, Michael 
Pasieczny (MP), Dagh Schwartz-Kristensen (DS), Jesper Qvist (JQ), Mikkel Bo 
Rasmussen (MBR), Christina Lissa Benn (CL), Hanne Obling (HO), Lars Carlsen 
(LC), Louise Bakbøl (LB). 
Afbud: Tina Petersen (TP) 

DAGSORDEN 

1. Velkommen

NP bød velkommen til bestyrelsesmøde. 

SAGER TIL BESLUTNING 

2. Årsmøde

Årsmødet blev gennemgået, og der blev lagt en plan for arbejdet frem mod Årsmødet. 

28. november fastlægges som online møde, til at gennemgå materialet inden det udsendes.

Alle udvalg blev gennemgået. Det blev besluttet at der lægges info op i alle facebook grupper om valg til 
bestyrelse og udvalg. 

Der var kommet et par kandidater til bestyrelsen, som blev drøftet – i den forbindelse drøftede og afstemte 
bestyrelsen holdningen til Good Governance, da der for den ene persons vedkommende vil være en 
interessekonflikt. NP tager kontakt til vedkommende og forklarer situationen. 

3.  Budget 2023 – 3. udkast

LC fremlagde prognoseregnskabet, som ser fornuftigt. På nuværende tidspunkt viser prognosen at der 
bliver et overskud på ca. 150.000 kr. Der er dog stadig en del faktorer der har indflydelse herpå, som ikke er 
opgjort endnu – herunder fx Jule Cup 2022. Så det er stadig en prognose med en vis usikkerhed.  

Bestyrelsen godkendte 3. udkast, hvor sponsorindtægten er forøget med kr. 100.000 på baggrund af 
feedback fra budgetmødet, samt udviklingsmødet i amerikansk fodbold, hvor flere klubber gav udtryk for, 
at DAFF bare skulle spørge om hjælp, da de gerne vil hjælpe med denne opgave. 

4. Bestyrelsens forslag til ændringer

MBO, JQ og LC har arbejdet med vedtægterne. Der er en del ændringer, som omhandler ændringer på 
ordlyd, som skal konsekvens rettes.  

Alle ændringer blev gennemgået og godkendt. 

Det blev besluttet at rettelserne bliver lagt op ad to omgange, hvor den ene vedrører ordlyd 
og konsekvens rettelser, og den anden omhandler reelle ændringer i vedtægterne. 
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5.      Opdateret regulativ AMF  
 
LC gennemgik det opdaterede regulativ for amerikansk fodbold, og de ændringer der blev fremlagt på 
Udviklingsmødet i amerikansk fodbold – herunder specifikt, at der bliver max på én import på en kamp 
roster, dato for ITC for udlændige sættes til 15. juni, og der skal arbejdes videre med en klublicens. 
 
Alle ændringer blev godkendt. 
 
 
6.      Tøj til bestyrelsen 
 
Det blev besluttet, at der på det første bestyrelsesmøde med den nye  
bestyrelse efter Årsmødet, bliver taget størrelser og bestilt tøj. 
 
 
7.     Nye klubber 
 
Der er to nye klubber på vej ind i cheerleading, men de er ikke klar til at blive formelt optaget endnu. 
Proceduren for optagelse af nye klubber blev gennemgået. 
 
 
8.     ICU/Rockstar Cheer 
 
Der er anklager om seksuelle krænkelser vedr. amerikanske Rockstar Cheer, der også trækker tråde til 
Varsity Spirit i USA. Bestyrelsen har været dialog med DIF, ICU, Varsity Europa og ECU angående 
anklagerne. Bestyrelsen besluttede da de første informationer om ovennævnte sag kom frem, at DAFF 
ikke giver tilladelse til at DAFF klubber kan deltage i Varsity Spirit konkurrencer og arrangementer. Denne 
beslutning fastholdes – og det gælder også hvis enkeltpersoner fra Varsity Spririt deltager i Varsity Europe 
arrangementer – i så tilfælde vil DAFF ikke give tilladelse til deltagelse. 
 
NP tager et opfølgende møde Varsity Europes Direktør om deltagelsen af danske hold i deres 
konkurrencer, og præciserer at det er vigtigt at Varsity Spirit overhovedet ikke er indblandet i Varsity 
Europes konkurrencer, hvis DAFF skal give tilladelse til at danske hold/klubber deltager 
 
Det gælder DAFFs klubbers deltagelse i arrangementer/konkurrencer og DAFFs internationale dommere. 
 
Det blev også besluttet at skrive USASF med i redegørelsen for ikke-deltagelse af DAFFs klubber. 
 
 
9.     Nyt navn DAFF 
 
LC har været i kontakt med et par af de forbund i DIF, der har skiftet navn indenfor de sidste par år, samt 
den svenske forbund om deres nylige navneskifte. 
Der er undersøgt scope og økonomi hos både det svenske forbund, og de danske forbund. Resultatet er at 
det er ressourcekrævende både ift. økonomi og mandetimer. 
 
Det er vigtigt for bestyrelsen af alle sportsgrene føler sig inkluderet i forbundet, herunder også i forbundets 
navn. Derudover er det også vigtigt for bestyrelsen at se på økonomien, da vækst er et meget vigtigere 
område, som man ikke ønsker at tage penge fra til et nyt navn. Der skal ses på hvordan projektet skal 
finansieres om muligt med hjælp fra ekstern økonomi.  
Det besluttes at processen skal fortsætte stille og roligt, og vigtigst af alt, at der skal undersøges 
muligheder på finansiering. 
 
 
ORIENTERINGSPUNKTER 
  
 
10.     Orientering fra formanden  
 
NP orienterede om arbejdet siden sidste bestyrelsesmøde. Udover at have arbejdet med diverse møder 
ang. vedtægtsændringer og budget 2023, har NP deltaget i DIFs virtuelle fælles møder. På det seneste 
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møde kunne DIFs formand Hans Natorp fortælle om problematikken med Ruslands deltagelse ved nogle 
nylige afholdte IOC møder, hvor DIF endte med at udvandre fra det sidste i protest mod Rusland. Hans 
kunne fortælle hvordan DIF efter mødet blev mødt med sympati og opbakning fra flere lande, herunder 
USA, der også udtrykker bekymring om Ruslands deltagelse i IOC. Derudover har NP deltaget i DIFs 
Budgetmøde. 
 
 
11.      Orientering fra direktionen  
 
LC orienterede om arbejdet i organisationen.  
 
DIFs bestyrelse har behandlet den halvårlig evaluering af strategiaftalen for 
alle forbund, og alle forbund er godt med på de respektive resul- og procesmål 
– også DAFF. DIF har samtidig informeret om, at helårsstatus af 
strategiaftalerne ikke forudsætter fysiske møder, da det er kort tid siden sidste møde – og at de ønsker at 
holde møder i maj, når de nye CFR tal er på plads.  
 
IKC giver stadig udfordringer, hvilket en del klubber har bemærket – senest i AMF, da fakturaer for licenser 
i foråret blev sendt al for sent ud. Der er også andre udfordringer og LC er på sagen. 
 
Der har været afholdt budgetmøde i DAFF, hvor bestyrelsens udkast til DAFFs budget 2023 blev 
præsenteret og gennemgået. 
 
I cheerleading blev der den 12. november afholdt Jule Cup 2022 i Randers. Der var næsten 1.100 udøvere, 
hvilket gør det til den største Jule Cup nogensinde – der var tæt på 2.000 tilskuere. Det gik godt, alt i alt en 
succes. Selve regnskabet er først opgjort endeligt om nogle uger. Landsholdene er i fuld gang med 
træningerne. MK og LC er ved at have fået det meste af det praktiske vedr. rejsen og opholdet på plads.  
 
Næste konkurrence i cheerleading er Spring Cup 2023, der for første gang skal afholdes over 2 dage. 
 
I amerikansk fodbold er sæsonen afsluttet for alle rækker. Mermaid Bowl blev afholdt i Esbjerg den 24. 
september, hvor Copenhagen Towers vandt over Søllerød Gold Diggers. Det afsluttende ungdomsstævne 
blev afholdt i Aarhus, med Aarhus Tigers som værter den 1. oktober. Det var et meget velgennemført 
arrangement.  
 
Oktober bød på flere landskampe, idet U17-landsholdet deltog i uge 42 ved U17 Nordiske Mesterskaber i 
Helsinki, hvor de spillede 2 meget flotte kampe og hvor alle spillere fik spilletid og landsholdserfaring – og 
hvor de samtidig formåede at spille sig til en flot 2. plads. 
 
Herrelandsholdet spillede ligeledes 2 kampe i oktober. En udekamp mod Finland, som de tabte og en 
hjemmekamp mod Tjekkiet som de vandt – de skal således spille om pladserne 5-8 næste år. 
Hjemmekampen mod Tjekkiet var LC’s sidste som head coach og processen med at finde den næste head 
coach er gået i gang. 
 
Efteråret byder også på en række møder i AMF. Der har været afholdt fælles Udviklingsmøde for AMF, hvor 
der var flere interessante emner på dagsorden, bl.a. ny struktur for senior amerikansk fodbold, herunder 
diverse ændringer i regulativet. Der har været afholdt evalueringsmøder for Mikro, Mini og Kadet, og der er 
evalueringsmøder planlagt for Development og Junior. 
 
Desuden har LC deltaget i flere Nordiske møder online.  
 
IFAF har også afholdt et online teknisk møde ift. herrelandsholdenes turnering 2023, hvor  
kampene er sat til at skulle spilles den første weekend i august og den sidste weekend i  
oktober. 
 
I flag football arbejdes der med turneringsformatet til næste sæson. 
 
 
Kasper Lindén forlod mødet. 
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12.      Plan for møder med klubberne vedr. egenkapitalen  
 
LC orienterede om processen fremadrettet. Vi skal forbi Årsmødet og et godkendt budget før processen 
med at finde de bedste initiativer, og få dem sat i værk for alvor går i gang. Det er dog allerede besluttet, at 
arbejdet med at få gjort dommeruddannelserne mere tilgængelige skal iværksættes.. 
 
 
11.    Eventuelt  
 
CLB fremlagde en problematik omkring landstrænerne i cheerleading, hvor  
man gerne vil have at positionerne bliver slået op. Det er ikke gennemsigtigt  
hvordan man får muligheden for at give sit kandidatur til kende.  
Landstrænerpositionen er blevet slået op, hvorefter assistenttrænerne er valgt  
herefter. Proceduren er det samme som i football, hvor en landstræner selv 
vælger sine assisterende trænere. Det er en god ide at få beskrevet forbundets proces med ansættelse af  
landstrænere i alle sportsgrene. 
 
LC takkede for gave og reception ved landskampen. 
 
 
 
 
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  

  

 


