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DAFF Budget- og udviklingsmøde 2018 
 

Søndag d. 28. oktober 2018 kl. 10.00 – 17.30 
Østergade Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart 
 

 

Program 
 

9.30  Ankomst/ Kaffe/ te og brød 

 

10.00 Velkomst 

 

10.05 Information fra bestyrelsen – Michael Brøndum Hansen 

 

10.10 Anti Doping – Nicolai Blom 

 

10.20 DAFFs arbejde - Anders Munch Skovgren  

 

10.30  Præsentation af DAFFs strategiske spor og betydningen for DAFFs 

arbejde– Anders Munch Skovgren 

DAFF’s fire strategiske spor præsenteres kort, herunder en beskrivelse af hvilken 

betydning det har for DAFFs arbejdet og budget.  

 

10.50 Opkvalificering af foreningerne (fælles) – Nicolai Blom 

Èt af DAFFs strategiske spor er opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer og 

frivilliges kompetencer. Der gennemføres en kort proces for at få input til, 

hvordan DAFF kan understøtte opkvalificeringen af klubberne og deres frivillige. 

 

 

11.20 Udviklingsmøde – opdelt i forskellige emner: 

 Huddle: An on-field meeting of team members to communicate instructions for the upcoming play 

 
Huddle 1: Hvordan får vi løst udfordringen med at finde dommere i amerikansk 
fodbold?  
Sæsonen har budt på udfordringer for flere klubber ift. at finde dommere. Det virker til, at 
dommermanglen er større end tidligere. Der er behov for en indsats ift. at skaffe flere 
klubdommere og få hævet niveauet hos disse. 
 

 

Huddle 2: Breddetilbud i cheerleading  
DAFF har som målsætning, i strategiaftalen med DIF, at øge medlemstallet med samlet 
1.500 medlemmer. Dette skal for cheerleading ske via to breddetilbud og opkvalificering af 
trænere. Vi vil arbejde med, hvordan vi i cheerleading kan bidrage til medlemsvæksten. 

  
 

 Huddle 3: Udvikling af flag football  
Flag football har gennem en længere årrække mistet medlemmer. Er vi kommet til et 
punkt, hvor vi skal se på, hvordan vi afvikler flag football i Danmark? Eller kan vi vende 
udviklingen – og hvordan? 
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 Huddle 5: Rekruttering og fastholdelse i amerikansk fodbold  

DAFF har som målsætning, i strategiaftalen med DIF, at øge medlemstallet med samlet 
1.500 medlemmer. Det skal med udgangspunkt i rekruttering på U10, U12 og U14 samt 
med fastholdelse på U16 og U19. Vi kan på medlemstallene se, at vi licensmæssigt er på 
status quo på ungdomssiden og mister seniormedlemmer. Hvordan vender vi denne 
udvikling og få øget tilgangen i både ungdom og senior?  

 
 

Huddle 6: Evaluering af Turneringer 2018 og de nye ”Regler for klubskifte og 
rekruttering”  
Evaluering af sæsonen 2018 – primært ift. opdelingen af sæsonen i forårs- og 
efterårsturnering for langt de fleste rækker.  
 
De nye regler for rekruttering og klubskifte skal evalueres, herunder kommende grænser 

for max antal klubskifter samt rostermax og -minimum.  
 
Bestyrelsen vil her præsentere et forslag om etablering af et Turnerings- og 
regulativudvalg for amerikansk fodbold. Indhold og form skal her diskuteret. 
 
 
Huddle 7: Udvikling af amerikansk fodbold for kvinder/ piger 

Amerikansk fodbold for kvinder/piger dukker op i flere og flere klubber. Vi ønsker at få en 
dialog om, hvordan udviklingen skal være for kvinder/piger i amerikansk fodbold.   

Hvilket tanker gør forbundet sig om denne udvikling? 
Hvad ønsker klubberne? 
Hvad ønsker atleterne sig? 
Hvordan får vi sammen tegnet en struktur for fremtiden? 

 

Vær med til at beslutte hvordan vi kommer videre, men alle de tanker I gør jer og alt det 
som hører sig til - dommere, trænere, holdlederne og m.m. 

 

13.00 Frokost 

 

 

13.45 Budgetmøde 

 

Præsentation af udkast til budget 2019 – Kasper Lindén 

Bestyrelsens forslag til budget 2019 præsenteres – herunder forslag til ny 

kontingentstruktur.  

 

14.30 Præsentation af oplæg fra Streamingudvalg 

 Der er ønske om at udvikle vores tre idrætsgrene ved at prioritere streaming. 

 

14.50 Debat om budget 2018 

Proces omkring budgetudkastet, hvor der fremlagte debatteres. Evt. ændringer til 

budgettet kan indarbejdes inden årsmødet. 

 

 Pause med kaffe og kage indlægges i dette punkt.  

 

17.00 Fælles afrunding – Michael Brøndum Hansen 

 

17.30  Tak for i dag 
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