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TIDTAGER
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Pasieczny, Lars Carlsen og Louise Bakbøl.

AFBUD

Inge Romsdal

Dagsorden
5. MIN

1.GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE
MØDE D. 18. December 2019

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev underskrevet.

HANDLINGSPUNKTER

15 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

1.2 OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION

Gennemgang af Wunderliste gav ikke anledning til diskussion.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

20 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT OG
UDVIKLING, OG ADMINISTRATION OG
KOMMUNIKATION

LARS

DISKUSSION

Punktet blev forelagt af Lars.
D. 5. februar 2020
Orientering fra Administrations- & Kommunikationsafdelingen
Bestyrelsesmøde d. 12. februar 2020
Jule Cup 2019
Regnskabet for Jule Cup er afsluttet og sendt til godkendelse hos foreningen. Regnskabet viser et samlet overskud på 232.000 kr., der
skal fordeles ligeligt mellem klub og DAFF.
Cheerleadingkonkurrencer 2020/22
Forslag til fordeling er stemt af med Mikael Sohn. Principperne for fordelingen er:
Fordeling af konkurrencerne på flest mulige klubber. Som udgangspunkt kan samme klub ikke have samme konkurrence to
gange i træk (det foreslås, at alle seks klubber får én konkurrence)
Jævn geografisk fordeling af konkurrencerne (svært med seks klubber til seks konkurrencer, men der er to i Jylland og fire på
Sjælland)
Fordeling i forhold til, hvornår klubben sidst har afholdt en konkurrence (er brugt ift. fordelingen af konkurrencerne – DM og
Jule Cup vægter mere end Sommer Cup).
Konkurrencer kan fordeles med: tre på Sjælland og tre i Jylland. Da én sjællandsk klub kun ønskede DM, og den ikke var tildelt dette, vil
én af de to klubber i Jylland blive tilbudt to konkurrencer, mens den anden tilbydes DM.
Turneringsplanlægning
Der er afholdt to regionale møder omkring U16 og U19 turneringen, hvor der var en rigtig positiv tilgang til, at vi skulle kunne rumme alle
klubber i turneringen. Det blev bl.a. aftalt, at hold med få spillere vil kunne spille 7 mands i en 9 mandsrække.
Tilmeldingsfristen er 6. februar 2020, og turneringsplanerne skal være klar med udgangen af februar. Der er endnu ikke et fuldstændigt
overblik over turneringstilmeldingerne.
For National Ligaen har de fem klubberne udarbejdet et forslag til en kampplan. Forslag er i går (tirsdag), så den er ikke blevet
gennemgået endnu.
Rookie Day
Rookie Day blev afholdt i Super Bowl weekenden med en fin succes ud fra et markedsføringsmæssig vinkel. Der var på vores Facebook
en del opslag fra de forskellige klubber, og fra mandag før Super Bowl og til mandagen efter Super Bowl (én uge) har vi en reach på
34.000. For hele januar (28 dage) er den 67.000.
Evaluering af den økonomiske støttestruktur i DIF
Mail ligger i Drop Box
Appelsager
Appeludvalget er rykket på mail for en status på de to åbenstående sager d. 22. januar 2020. Det har desværre kun medført at ét af
medlemmerne har tilbudt formanden at færdiggøre afgørelserne.
Facebook rapport
Vi har trukket tal for vores reach mv. på vores Facebook sider. For hver måned er det 28 dage tilbage fra datoen, hvor tallene er hentet.
Super Bowl weekenden er hentet mandag, og går 7 dage tilbage.

Orienteringspunkter fra Sports og Udviklingsafdelingen til DAFFs bestyrelsesmøde onsdag den 12. februar 2020
Sidste bestyrelsesmøde var den 9. januar 2020.
Organisation/med mere
To nye klubber er meldt ind i DAFF: SGB Bears fra Birkerød og Hjortshøj/Egå Idrætsforening.
EM-turnering for A-landsholdets 2020 er ved at blive planlagt. Hjemmebanen gives på bud – og vi vandt buddet om kampen den 1.
august mod Storbritannien, så den spilles på Gentofte Sportspark. Bud på kampen, den sidste weekend i oktober, skal gives ved
udgangen af februar – vi ved ikke hvem vi skal møde, da det først afgøres den første weekend i august, men de mulige modstandere er
Østrig og Serbien.
Vi har afholdt U16/U19 turneringsmøder henholdsvis den 13. januar i Aarhus og den 15. januar i Brøndby. Det var 2 gode møder, hvor
der var stor fokus på at inkludere alle hold, og finde nye alternative løsninger, for at gøre det muligt at have kamptilbud til alle spillere
uagtet hvilken klub, og hvor mange den enkelte klub har. Turnering 2020 planlægges ud fra de ønsker klubberne kom med på møderne,
i det omfang det er muligt. Det er aftalt, at der afholdes nye møder primo juni, for at planlægge efteråret ud fra hvordan udviklingen er
gået ude i klubberne, så det tilpasses den aktuelle situation.
Kursus om innovation og idrætsudvikling
Alle 3 medarbejdere i S&U deltog på DIF kursus om Innovation og idrætsudvikling. God inspiration på innovative processer i et
idrætsudviklingsperspektiv – fik derudover en række værktøjer til gennemføre disse processer.
Talent & Landshold
Cheerleading
Træningen for både All Girl og Coed kører, og detaljer for 2020 er ved at komme på plads – fly er ved at være 100% på plads. Team
wear er bestilt, og planen er at det udleveres til landsholdssamlingen i weekenden den 22/23 februar, hvor vi benytter lejligheden til at
præsenterer DAFFs nye logo.
Pga. at Club Worlds er flyttet om foran VM, så er der lidt udfordringer med at koordinere CC/landshold, men ikke noget der ikke
kan løses – samarbejdet med CC fungerer godt.
Flag football
Herre-landsholdet gjorde det sportsligt fornuftigt på den selvarrangerede/finansierede tur til turnering i Orlando medio januar.
Planlægning af forberedelserne frem mod VM er næste punkt på dagsorden.
Kvinde-landsholdet er i gang med at se om de kan realisere en selvarrangeret/finansierede tur til Tyrkiet, hvor de har gode kontakter –
usikkert om den bliver til noget på nuværende tidspunkt.
AMF
-

U17 – arbejdet frem mod 2020/2021 er i gang, head coach er på plads – Elex Kristensen tager en tørn mere, hvilket er meget
glædeligt. Elex og LC har holdt møde med Midwest Musketeers vedr. deltagelse af trænere fra U17-landsholdet på BootCamp.
Elex aftaler detaljer med Musketeers. Derudover arbejdes der på U16 camp til sommer – detaljer ikke på plads.

-

U19 – Processen med at finde ny head coach er afsluttet, og valget er faldet på Victor Ebsen Andersen – info om Victor kan
findes på DAFFs hjemmeside under nyheder. Processen var god, der var flere interessante ansøgere, hvoraf 4 blev inviteret til
samtale. Victor er gået i gang med at sammensætte ny coaching staff – og ligesom ved head coach, så er det slået op, at alle
kan ansøge, og så tager Victor og LC den derfra. Derefter skal planerne frem mod U19NM i Danmark i uge 42 udarbejdes.
A-landsholdet – planlægningen frem mod opgaverne i 2020 er gået i gang. Kampen mod Storbritannien skal spilles lørdag den
1. august på Gentofte Sportspark.

-

Der kommer stadig løbende Team Danmark ansøgninger fra udøver i både cheerleading og amf, som Lars Carlsen behandler.
LC deltager løbende i ESAA staff møder i Aarhus i det omfang det er muligt.
Uddannelser
Cheerleading
Revidering af Niveau 2 nærmer sig en afslutning. Alt materiale er skrevet, fremstilling af undervisningsmaterialer er gået i gang.
AMF
Vi har afholdt 2 stk. C-træner kursus, en vest og en øst, med samlet 18 deltagere – god feedback fra deltagere.
Desværre har vi været nødsaget til at udskyde B-træner kurset pga. for få tilmeldinger (4 stk), da det lave antal vil gøre udbyttet af
uddannelsen mindre end ønsket, samtidig med, at det ville være svært at få økonomien til at hænge sammen. Uddannelsen vil blive
udbudt igen til november.
Vi har afholdt 3 positionskurser ude hos klubberne (Midwest, Tigers, Razorbacks) – alle i vest, og indtil videre har tilbagemeldingen fra
kursisterne været, at det har været gode undervisere der formår at gøre materiale relevant. De trænere der har deltaget har fået noget
med hjem, som de kan arbejde videre med.
Udvikling
Workshop om medlemsvækst
Vi har afholdt to workshops om medlemsvækst, vest den 3. februar (7 tilmeldte fra 6 foreninger) og øst den 5. februar (11 tilmeldte fra 6
foreninger). Vi modtog god feedback ved afslutningen af begge møder, og der blev foreslået at der skal følges op ved fx møder hvert
kvartal rundt i forskellige klubber – dette kigger på hvordan kan gøres muligt.
Idrætsudsatte grupper (spor 4)
Malene har haft møde med Center for ADHD omkring den videre proces i forhold til spor 4 omhandlende idrætsudsatte grupper. Den
videre proces vil bestå af 3 møder – et fællesmøde med de involverede klubber, hvor der er oplæg fra Center for ADHD, samt input fra
klubberne – efterfølgende besøger DAFF og Center for ADHD klubberne for at uddanne trænergruppen – til sidste møde samles der input
fra klubberne, og uddannelsesmaterialet revideres så det kan blive helt skarpt.
Aalborg, Aarhus og Randers er de kommuner, vi starter med, da de har udvist stor interesse for at samarbejde med os, og i alle
kommuner er der 1-2 klubber som ønsker at blive en del af projektet.

Den kommunale enhed i DIF inde over projektet i forhold til sparring.
Flag
FU har afholdt møde den 23.1 – se referatet.
Åbent flag football stævne afholdt søndag den 2. februar, og var en stor succes. 16 hold tilmeldte og 3 på venteliste. Af de 16 hold, var
der 3 nye som vi holder løbende kontakt med, for at se om ikke det kunne være interessant for dem at indgå i vores turnering.
Der er allerede nu truffet beslutning i FU, at der skal afholdes endnu en turnering den 31.5 i Valby. Der er potentiale for at denne
turnering kan blive den største længe.
Vi har modtaget en henvendelse på opstart af ny flagfootball klub, vi ved endnu ikke om det er en udløber af deltagelse ved et af de 2
åbne stævner den 2. februar 2020.
Samtidig med stævnet den 2. februar i Valby, var der på BGI blevet arrangeret en sideløbende turnering af Linnemann, hvor der
deltog 8 hold, herunder også takleklubber – dette var noget vi først blev gjort bekendt med efterfølgende, så den blev ikke
promoveret på samme måde som den i Valby.
FU har fået udarbejdet skolematerialer der kan dække følgende områder: indskoling (FIT FIRST), udskoling og gymnasiet (et materiale
der har været længe undervejs og dækker de sidste skoleklasser, samt gymnasiet)
Cheerleading
Produktion af breddekonceptet nærmer sig sin afslutning, der er fotodag søndag den 9. februar, derefter skal det hele sættes sammen,
så det kan præsenteres.
MK har holdt møde med et par medlemmer fra Aarhus Tigers omkring medlemsvækst
AMF
Til U16 Vintercamp hos Kronborg Knights er der pt. ca. 20 spillere tilmeldt. Anders von Essen-Leise (formand Kronborg Knights)
kontakter diverse klubber, for at se om det er muligt at få lidt flere spillere med, selvom det er i uge 7.
Den umiddelbare evaluering fra de U16 camps der er afholdt er, at spillerne får noget ud af det – de bliver bedre spillere, har lært noget
om de ting der er er anderledes som U16 i forhold til
U14 – og så har de haft det sjovt med football nogle timer, og tager den glæde med hjem. Derudover får de klubtrænere der deltager
også megen læring, nye idéer og øvelser med hjem.
Der er inviteret til fælles stævneplanlægningsmøde for U10/12/14 klubber i Odense den 8. marts, mødet er obligatorisk for at kunne
deltage ved stævnerne i sæsonen 2020.
LK har været på klubbesøg i Herlev Rebels (Takle), som en del af et udviklingsforløb med fokus på kulturen i klubben. Klubben skal selv
arbejde videre og LK er med på sidelinjen. LK forsøger at få en aftale i stand med Slagelse Wolfpack om et møde, hvor strategien for
foreningen vil være i fokus.
Kvinder:
Triangle Razorbacks kvinder har meldt tilbage, at de gerne vil have den første weekend camp 17.-19. april. Hvor det tyske hold de har
haft et samarbejde med, kommer og deltager for at øge kvaliteten og niveauet. Kvinderne afventer turneringsplanen for at se hvor de
andre weekender kunne give mening at placere. Det er stadig uklart hvor mange kvinder der er i ude i klubberne og træner (dvs. ikke
spiller med i turneringen og dermed ikke har licens), og det skal vi arbejde på at få belyst fx med simpel licens til disse
træningsweekender.
Piger:
Vi sender en gruppe piger afsted til Finland på Nordic Girl Camp 6-8.3, og DAFFs ”repræsentant” er René Gundsø fra Slagelse
Wolfpack.
Punkterne gav ikke anledning til yderligere diskussion.
Det er blev foreslået at udvide Rookie Days hjemmeside til det første halv år, og tilbyde klubber der afholder Rookie Days på
andre tider af året end Super Bowl weekenden at komme ind på rookieday.dk side. Det foreslås om DM i cheerleading kan være
kick off til lignende arrangement i cheerleading, hvor man skal have mulighed for at komme og prøve.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Der skrives ud til alle klubber om det nye initiativ ang. Rookie Day

Louise Bakbøl

Næste
bestyrelsesmøde

20 MIN

3. MERMAID BOWL & AFSLUTTENDE
STÆVNE

ANDERS OG MICHAEL

DISKUSSION

Der er indkommet to bud. Et bud på Mermaid Bowl fra Triangle Razorbacks ,og et bud på det afsluttende stævne fra en samling
af klubber om at holde det på Slagelse Stadion.

De to bud blev diskuteret.
Det blev pointeret, at de to bud er mangelfulde. Der er bekymring for økonomien og de ansattes arbejdstid i de to bud.

KONKLUSIONER

Det besluttes, at Mathias overtager dialogen med de to bud, og sørger for at budene bliver præciseret. De præciserede bud
præsenteres for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Der ønskes et detaljeret budget fra begge bud.

Mathias

Næste
bestyrelsesmøde

10 MIN.

4. RETNINGSLINJER FOR BESTYRELSENS
REJSER OG FORPLEJNING

NADIA OG ANDERS

DISKUSSION

De opdaterede retningslinjer blev diskuteret. Der ønskes en definition af hvornår man er i bestyrelsesvirke, og hvornår man ikke
er.
Der blev talt om pris på kost, vejledende priser, og hvordan der skal arbejdes med retningslinjerne.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Der skrives et tillæg til retningslinjerne, som indbefatter hvornår man er
bestyrelsesvirke, og vejledende kostpriser og hvordan disse bruges.

Mathias

Næste
bestyrelsesmøde

20 MIN

5. SPONSORARBEJDE I DAFF

MICHAEL P OG JESPER

DISKUSSION

Intentionen bag forslaget diskuteres.
Mængden af timer der lægges i sponsorarbejdet bl.a. med en TV aftale for National Ligaen afdækkes, hvorfor der ønskes en
procentsats af den samlede sponsor-sum efter en no-cure-no-pay-model.
Princippet for bestyrelsesarbejdet, og det arbejde som bestyrelsen udfører diskuteres i forhold til opgaver med mulig personlig
fortjeneste for politiske valgte. Der er en bekymring i forhold til good governance, da Michael er del af bestyrelsen.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DIF spørges til råds ang. problemstillingen i forhold til good governance

Nadia

10 MIN

6. HØRINGSUDKAST TIL DIFS
STRATEGISKE PROGRAM 2021-2024

DEADLINEDATOER

NADIA OG ANDERS

DISKUSSION

Nadia præsenterer DIF forslag for kommende program. Der er ikke yderligere kommentarer til høringsudkastet end de punkter
som fremlægges som værende interessante. Det diskuteres at programmet er åbent, og der er gode muligheder for DAFF heri.

KONKLUSIONER

Det besluttes af Nadia udfærdiger et svar på DIFs program.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Nadia udfærdiger et svar på DIFs program

Nadia

Medio marts

30 MIN

7. EVENTUELT

DISKUSSION

1.
2.
3.
4.
5.

Der er et ønske om dual-licenser mellem klubber.
Referater fra bestyrelsesmøder kommer sent ud. Det bliver klargjort hvorfor det er, og der processen må tages max 8
dage.
på baggrund af U16/U19-møderne diskuteres turneringsstrukturen for 2020 . DAFF regler for turneringen skal være
fleksible. Der afventes et udspil fra administrationen om turneringsstrukturen.
Det ønskes at der bliver stiftet et 1. division udvalg hvor Anders von essen-leise er primus motor.
Der tales om mulighed for bud på Cheer EM 2022, som skal afgives primo marts

KONKLUSIONER

1.
2.
3.

Mulig model for dual-licenser, skal udarbejdes, og den politiske ansvarlige for amerikansk fodbold tager den endelige
beslutning.
Målsætningen om at referaterne skal ud efter max 8 dage bekræftes
Det besluttes at der arbejdes med U16/U19 turneringsstrukturen

4. Det besluttes at Anders skal køre videre med ideen, og prøve at samle et udvalg
5. Der meldes tilbage at der er interesse for et bud, men skal arbejdes videre med et eventuelt bud.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Anders, Jesper og Michael P skriver et oplæg på dual-licenser

Anders og Jesper

Administrationen skal efterfølgende komme med et oplæg på dual-licenser

Lars

TILHØRERE
RESSOURCER
SPECIALNOTER

DEADLINEDATOER

