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Referat bestyrelsesmøde 30. januar  
 
Møde nr. 1 
Dato: 30. januar 18:00 - 22:00  
Sted: Brøndby 
Referent: Louise Bakbøl  
 
Tilstede: Nadia Panzio (NP), Michael Pasieczny (MP), Dagh Schwartz-Kristensen 
(DS), Jesper Qvist (JQ), Mikkel Bo Rasmussen (MBR), Hanne Obling (HO), 
Michael Planeta (MPL), Nana Maria Panda Tengmark (NT), Malene Kolmos 
(MK)Lars Carlsen (LC), Louise Bakbøl (LB).  
Afbud: Tina LeFevre (TL) 
 
 
DAGSORDEN 
 
1.       Velkommen 
 
NP bød velkommen til bestyrelsesmøde. 
 
 
2.  Præsentation af bestyrelse og medarbejdere. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere præsenterede sig selv. 
 
 
3.  DAFFs Politiske Program 
 
NP præsenterede kort DAFFs politiske program, og hvordan organisationen og bestyrelsen arbejder med 
programmet til dagligt, herunder hvor snitfladerne mellem det politiske og udførende arbejde skal ligge 
 
 
4.  Strategiaftalen 2022-2025 
 
MK præsenterede strategiaftalen spor 1 og 3, med resultat- og procesmål. Der blev givet en overordnet 
opsummering af hvad der er arbejdet med i 2022, resultaterne fra arbejdet, og hvad der skal arbejdes med 
i 2023. LC redegjorde for at strategiaftalen i sin helhed har en værdi af kr. 7.000.000 i tilskud fra DIF i 
perioden 2022-2025.  
 
MK forlod mødet. 
 
SAGER TIL BESLUTNING 
 
5.  Velkommen til bestyrelsen 
 
LC gennemgik relevante dokumenter vedrørende bestyrelsesarbejdet, herunder forretningsorden, 
antidoping beredskabsplan og krisekommunikation. Alle skrev under på forretningsordenen. 
Årsplanen for 2023 blev gennemgået, og Årsmødet, Budgetmødet og alle bestyrelsesmøder blev planlagt. 
 
 
6.  Konstituering 
 
Bestyrelsen konstituerede sig selv, hvor både DS og MPL stillede op til Næstformandsposten. Bestyrelsen 
stemte for DS som Næstformand. MBR blev valgt som økonomisk ansvarlig. 
 
 
7.  Politiske ansvarsområder 
 
De politiske ansvarsområder for bestyrelsen blev fordelt.  
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Politisk ansvarlig for amerikansk fodbold: JQ  
Politisk ansvarlig for cheerleading: MP  
Politisk ansvarlig for flag football: MPL 
  
Yderligere politiske ansvarsområder:   
Økonomi: MBR (DS, MPL) 
Markedsføring: JQ, (NT) 
Sponsorer: MPL, (MP) 
Organisation: NP, HO, (MBR) 
DIF: NP, DS (MPL) 
Ungdom: Cheer: MP, (HO). AMF: JQ, (DS). Flag: MPL, (NT) 
Int. samarbejde: MPL (flag+amf), MP (CHEER)  
Spor 1 Klubudvikling: MP, DS, (TL) 
Spor 2 Organisation: HO, MBR, (NP), (MPL) 
Spor 3 Talent og Elite: DS, MP, JQ 
 
 
8.  Spor 2 Det velfungerende specialforbund 
 
NP og HO gennemgik Spor 2 og status herpå, og fortalte om den videre proces. Overordnet set er arbejdet 
med Spor 2 en smule bagud, men det bliver der samlet op på i løbet af 2023. 
 
HO og NP sender kompetence skema til alle medlemmer, så processen kan komme videre, samtidig 
indkalder HO og NP til den første workshop i 2023. 
 
 
9.  EM Bud Cheerleading  
 
MP præsenterede forslaget om at få klub EM i Cheerleading til Danmark. Sidste gang det var i Danmark 
var tilbage i 2007. MP og LC har været i gang med at undersøge muligheder for at afholde det i Danmark. 
LC har været i dialog med SportEvent Danmark, samt potentiel kommune og faciliteter, og de første 
prisoverslag er indhentet.  
 
Bestyrelsen diskuterede et eventuelt bud, om det skulle være en økonomisk gevinst der var 
succeskriteriet, eller om det skal være et andet parameter. Der blev talt om at det kunne give synlighed på 
sporten, flere medlemmer og sætte fokus på Performance Cheer. På nuværende tidspunkt er der mange 
usikkerheder forbundet med et bud, og da buddet allerede skal præsenteres den 3.  marts, er der ikke tid 
nok til at få styr på alle usikkerhederne inden. 
 
Bestyrelsen besluttede derfor ikke at arbejde videre med et bud i marts om EM i 2026. Der blev stemt om 
EM buddet, og der var 3 for 4 imod. Idéen er ikke skrinlagt og et bud i næste budrunde skal overvejes 
seriøst. 
 
 
10.  ICU status 
 
LC gav en kort gennemgang af forløbet vedr. anklagerne om seksuelle krænkelser fremført mod Rockstar 
Cheer, der også trækker tråde til Varsity Spirit i USA. Bestyrelsen besluttede da de første informationer 
kom ud, at DAFF ikke ville give tilladelse til at DAFF klubber deltager i Varsity Spirit konkurrencer. 
 
Der er kommet nye informationer indenfor den seneste tid, og derfor har bestyrelsen taget sagen op igen. 
De nye informationer giver anledning til, at DAFF igen giver tilladelse til at DAFF klubber deltager i Varsity 
Spirit konkurrencer - dog er det et krav, at klubberne sørger for at alle udøverne, og hvis de er mindreårige 
deres forældre, modtager skriftlig information vedr. anklagerne mod Rockstar Cheer, så alle udøverne 
deltager på oplyst grundlag og har givet samtykke til deltagelse. 
Beslutningen om deltagelse i Varsity Spirit konkurrencer kan trækkes tilbage med øjeblikkeligt varsel, 
skulle der dukke nye oplysninger op i sagen der giver anledning til dette. 
Det samme gør sig gældende for landsholdene.  
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11.  Flag football - kvindelandsholdet 
 
Bestyrelsen drøftede berettigelsen for kvindelandsholdet i flag, og besluttede at fastholde 
kvindelandsholdet, selvom der kun er ganske få kvindelige spillere i Danmark. 
 
Bestyrelsen giver dispensation til et aktivt kvindelandshold i 2023 under 
forudsætning af, at der er 100% egenbetaling, samt at alle spillerne har en aktiv 
tackle eller flag licens. 
 
 
12.     Mermaid Bowl og Afsluttende Stævne 
 
Administration ønsker at gøre MB og afsluttende ungdomsstævne til 2-årige 
aftaler, således at arrangørerne byder på afholdelse på to på hinanden 
følgende år. Årsagen er at det giver arrangørerne mulighed for at optimere på afholdelse, og vi kun skal 
gennem bud runder hvert andet år. 
Samtidig skal arrangørerne det sidste år invitere de næste arrangører indenfor, så den opsamlede viden 
kan videregives – således kvaliteten på arrangementerne højnes løbende. 
 
Bestyrelsen beslutter at udbyde arrangementerne for 2 år ad gangen startende med øjeblikkelig virkning, 
således arrangører fra 2022 vil blive tilbudt 2023, og så vil vi i foråret lave udbudsrunde på 
arrangementerne i 2024 og 2025. 
 
 
 
ORIENTERINGSPUNKTER 
  
 
13.    Orientering fra formanden  
 
NP informerede om stramninger ved GDPR der er på vej, ang. brug af billeder, livestream osv. Dette gav 
anledning til snak om live stream af børn og unge, da det er et emne i idrættens verden i øjeblikket - dette 
emne vil blive taget som punkt på næste bestyrelsesmøde.  
 
DIF er i gang med en ændring i aktivitetsgodkendelser med afsæt i en sag omhandlende organiseringen 
af Padel. DIF kommer med en høringsrunde vedr. ændringerne, og her vil DAFF arbejde for at andre 
forbund ikke bare kan gøre hævd på en aktivitet i et andet forbund uden at aktiviteten inddrages i en 
eventuel flytning. 
 
NP orienterede om at MPLs involvering i en leverandør til DAFF, og deraf medfølgende mulig inhabilitet 
bliver taget som punkt på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
14.      Orientering fra direktionen  
 
LC orienterede om status og arbejdet i organisationen. Louise har nået en milepæl da hun den 1. januar 
2023 har været ansat i 10 år. Der bliver holdt ferie af flere omgange af medarbejderne i det starten af 2023, 
da det er det bedste tidspunkt ift. alle de aktiviteter der er i løbet af året. Kasper går på barsel fra midt maj 
til start august. LC er i gang med at se på mulighederne for at hente en deltidsmedarbejder ind i perioden. 
 
Der er stadig udfordringer med DIF økonomi, hvilket gør det svært at komme med præcis prognose selv 
på dette tidspunkt, men alt tyder på at regnskabet ender på det budgetterede plus/minus kr. 50.000. Vi 
kører dette regnskab færdigt, så vil LC se på om bogholderfunktionen skal løses på anden vis. 
 
Arbejdet med at bruge egenkapitalen til væksttiltag kører, og der er udvalgt en række områder som LC vil 
afstemme med de ansvarlige i bestyrelsen, og så få det ud til klubberne. 
 
Projektet med ny hjemmeside skrider planmæssigt frem. 
 
LC orienterede bestyrelsen om John Skjørbæks tilstand. 
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I cheerleading er regnskabet for Jule Cup 2022 blevet afsluttet med et pænt resultat som  
følge, og nu arbejdes der frem mod Spring Cup 2023, som bliver den første konkurrence i  
Danmark, der afvikles over 2 dage. 
 
Budrunden ift. hvem der har fået tildelt værtskabet for konkurrencerne i 23/24, 24/25 og 25/26 er slut, og 
klubberne er blevet udvalgt - dette annonceres i løbet af denne uge. 
 
Som noget nyt har vi udbudt tumblingkurser, hvor det første blev afholdt den 
22. januar i øst med 20 deltagere, og det næste bliver afholdt den 25. februar i 
vest. 
 
Planlægningen frem mod VM i april 2023, hvor Danmark igen stiller op med 
både et All Girl landshold og et COED landshold, skrider planmæssigt frem. 
 
I amerikansk fodbold er første udkast af turneringsplanerne for 2023 ved at være færdige, og forventes at 
blive udsendt i denne uge til første gennemsyn hos klubberne. Der har sædvanen tro været mange 
forbehold, og det er ikke muligt at tage højde for dem alle. Foråret 2023 er første gang vi for alvor ser den 
nye struktur/årgange for ungdommen og finalerne for Development og Junior skal spilles den 24/25 juni. 
 
Alle landshold kommer i aktion i løbet af 2023  
U17 landsholdet skal igen i år til NM i uge 42 som afholdes i Norge. Der vil være tryouts og camps i løbet af 
året. U19 landsholdet skal spille EM i år, som spilles med en semifinale mod Sverige d. 9. april, og så en 
placeringskamp d. 16/17 september. Herrelandsholdet er også i aktion i 2023, hvor Jakob Zinck Thellufsen 
netop er blevet valgt som ny Head Coach. Herrelandsholdet skal spille semifinale (5.-8. plads) på Gentofte 
Stadion d. 5. august, og så en placeringskamp d. 28/29 oktober. 
 
 
I flag football er det blevet besluttet at Dannebrog Bowl skal spilles i DM-ugen i Aalborg 24/25 juni. 
For landsholdene er der et NM i Sverige den 7-9 april, og et EM i Irland den 18-23 august. 
 
 
15.    Eventuelt  
 
MPL spurgte om AMF ungdommen skal være en del af DIFs DM uge. Dette er umiddelbart ikke planen, da 
DM ugen som udgangspunkt er forbeholdt seniormesterskaber. 
 
MPL informerede om, at han kort efter årsmødet havde kontaktet en række potentielle sponsorer. Hvoraf 
én har meldt positivt tilbage at de ønsker at være sponsor i DAFF, vi afventer nærmere udspil på beløb og 
vilkår. Endelig aftale forhandles på plads af administrationen. 
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UNDERSKREVET 

Dato:  
   
________________________________ 
Nadia Panzio  
Formand  

Dato:  
   
________________________________ 
Lars Carlsen 
Direktør  

   
   

Dato:  
   
   
________________________________ 
Dagh Schwartz-Kristensen  
Næstformand  

Dato:  
   
   
________________________________ 
Jesper Qvist  
Bestyrelsesmedlem  

   
   
   

Dato:  
   
   
________________________________ 
Hanne Obling 
Bestyrelsesmedlem  

  Dato:  
   
   
________________________________ 
Michael Planeta 
Bestyrelsesmedlem  

   
   

         
 
Dato:  
   
   
________________________________ 
Mikkel Bo Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem  

   
Dato:  
   
   
________________________________ 
  Michael Pasieczny  
  Bestyrelsesmedlem  

  

 


