Bestyrelsesmøde 4-2015
REFERAT

18-08-2015

KL 18.25 – 21.45

IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF

Nicolai

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Nicolai

REFERENT

Nicolai

TIDTAGER

Nicolai

DELTAGERE

Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Michael W. Planeta,
Lars Carlsen og Nicolai Blom.

AFBUD

Dagsorden
7 min

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
D. 16. JUNI 2015

PETER

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Palle deltog ikke i mødet, Nicolai rettet dette i referatet. Referatet fra mødet d. 16. juni 2015 blev herudover godkendt.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Rette deltagere i referatet fra sidste møde.

Nicolai

19. august 2015

8 MIN

1.2. OPFØLGNINGSLISTE

PETER

DISKUSSION

Opfølgningslisten blev opdateret.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

55 MIN

ANSVARLIG

2. BESTYRELSEN FREMADRETTET

DEADLINEDATOER

PETER

DISKUSSION

Micahel flytte til udlandet og ønsker derfor at træde ud af bestyrelsen til årsmødet. Bestyrelsen går i gang med at finde mulige
emner.
Bestyrelsen drøftede den fremtidige fordeling.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Finde mulige emner til bestyrelsen

40 MIN

Bestyrelsen

3. UDVIKLINGSPROJEKT

Næste møde

PALLE

DISKUSSION

Palle præsenterede projektet, der er udarbejdet ud fra DIFs vejledning til udarbejdelse af et forklæde. Projektet blev diskuteret,
og der var enighed om, at det var et godt stykke arbejde, og det var i den rigtige retning. Der var dog lidt uenighed om, hvorvidt
projektet var for omfattende i forhold til, hvorvidt DIF vil godkende det. Der blev diskuteret, hvad der skal skæres fra, hvis det
bliver aktuelt.
Projektet ligger op til, at der er to fokusområder, hvor det ene er at styrke klubberne, det andet element omhandler at skabe
events, der kan styrke bredden og understøtter rekruttering. Marc mente blandt andet, at dette skulle tydeligere fremgå i
projektbeskrivelsen.
KONKLUSIONER

Det blev besluttet, at alle skal sende input inden for den kommende uge til Palle, så han kan rette projektet til. Bestyrelse ns skal
vedtage det endelige forklæde på næste bestyrelsesmøde.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Sende input til Palle

Alle

25. august 2015

10 MIN

4. AFKLARING AF TILGANGEN TIL U19 NM

JENS

DISKUSSION

Det foreslås, at tilgangen til U19 NM fortolkes således, at vi fortsat kan bruge U19 NM som udviklingsplatform og forberedelse til
det efterfølgende års kvalifikationskampe til U19 EM. Der er i DAFF 2020 skrevne ”U19-landsholdet skal gøre sig gældende ved
kommende slutrunder”, dette skal tolkes som EM og VM. NM hører ikke under ”slutrunder”.
KONKLUSIONER

Det besluttes, at vi fortsat kan bruge U19 NM som udviklingsplatform, således at vi kan forberede os til EM og VM. Palle er uenig i
beslutningen og finder, at det er vigtigt, at det meldes ud til spillere og forældre.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Udmelding til spillere og forældre

Lars

2 MIN

DEADLINEDATOER

5. VEDTAGELSE AF KONKURRENCEREGLER MV.
FOR CHEERLEADING

JAN

DISKUSSION

Jan gennemgik kort de vigtigste ændringer.
KONKLUSIONER

Reglerne blev godkendt, Jan og Nicolai får mandat til at rette det sidste til på baggrund af inputtene fra Cheerleadingudvalget og
Mikael Sohn Ottesen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Tilretning af reglerne

Nicolai

21. august 2015

Udsendelse af reglerne

Nicolai

31. august 2015

15 MIN

6. KVARTALSVIS KPI AFRAPPORTERING

MARC

DISKUSSION

KPI afrapporteringen blev præsenteret.
Det ser ud til, at vi ikke når det budgetterede licensantal. Det positive er dog, at der er status quo i U12, mens der er fre mgang i
både U14 og U19. Tilbagegangen er på U19 og Senior. Det ser ud til, at prioriteringen på U12 og U14 virker, men der skal tages

højde for licensnedgangen i budgettet for 2016.
Der er holdfremgang på U16, hvilket kan tilskrives indførelsen af 7 mands U16. Dette har biddraget med fire nye hold.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

15 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

7. PROGNOSEREGNSKAB

KÅRE

DISKUSSION

På baggrund af resultatet for de første to kvartaler og forventningerne til de sidste to kvartal er der udarbejdet et
prognoseregnskab. Det udarbejdede prognoseregnskab viser et overskud på 496.000 kr., hvilket er små 70.000 kr. bedre end
budgettet.
Debitorlisten blev gennemgået.
KONKLUSIONER

Det blev besluttet, at der skal følges op på Odense Swans.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Følg op på Odense Swans

Nicolai

21. august 2015

15 MIN

8. ORIENTERING VEDR. BESKRIVENDE
HANDLEPLANER OG PLAN FOR EFTERÅRET

MARC

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Der blev lagt en plan for efterårets aktiviteter og møde.
HANDLINGSPUNKTER

2 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

9. ORIENTERING FRA ECU GENERAL ASSEMBLY

JAN

DISKUSSION

Jan har lavet en kort skriftlig orientering.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

30 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

10. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION

Diverse

Ansøgt om §.44 tilskud - Tilskud til Konsulentvirksomhed og Medarbejderuddannelse

ALLE

o

LC har den 11. august været i telefonisk kontakt med Kulturstyrelsen, for at høre hvornår vi kan
forvente svar på ansøgning – dette svar kan forventes ultimo september 2015.



LC blev umiddelbart efter U19EM, kontaktet af Anna-Maria Mytaros Ledgaard, der er mor til en
af spillerne på U19-landsholdet.
o
Anna-Maria vil gerne hjælpe DAFF på frivillig basis, fx med fundraising og andet.
o
Louise og LC afholdt møde med Anna-Maria onsdag den 12. august 2015, og mødet gik meget
positivt.
o
Det blev aftalt at Anna-Maria og Louise fortsætter det videre forløb herfra.



DAFF havde 3 amerikanske fodbold spillere i Aftenshowet torsdag den 2. juli.
o
Omdrejningspunktet var den amerikanske drøm, selvom vi havde forsøgt at en drejning på U19 landsholdet og 3. pladsen ved EM.
o
Den amerikanske ambassadør og Morten var igennem med hilsner.
o
DAFF sørgede for udstyr med mere.

Dommere
o

DAFF havde 3 dommere med til EJC 2015 i Dresden
o
Frank Rasmussen
o
Thomas Siggaard
o
Kim Larsen
o
Alle 3 dømte finalen.

o

DAFF havde 2 dommere med til VM i Canton
o
Frank Rasmussen
o
Martin Mikkelsen
o
Begge dømte finalen.

o

DAFF havde 1 dommer med til Champions League Finalen
o
Frank Kristensen

Talent & Landshold
Amerikansk fodbold

U19 EM i Dresden
o
Semifinaler

Danmark 6 – 41 Østrig

Tyskland 35 – 6 Frankrig
o
Bronzekamp

Danmark 14 – 0 Frankrig
o
Finale.

Østrig 30 – 22 Tyskland
o
o
o
o

1.
2.
3.
4.

Østrig
Tyskland
Danmark
Frankrig

Samlet målscore
Østrig 71 – 28 (+43)
Tyskland 57 – 36 (+21)
Danmark 20 – 41 (-21)
Frankrig 6 – 49 (-43)
Det er Danmarks bedste placering nogensinde og er meget bemærkelsesværdigt i og med, at vi ikke kunne få alle
med, da der var en del meldte fra pga. eksamener. Niveauet på alle spillere er blevet højere end tidligere, og et
udtryk for et godt arbejde ude i klubberne, og den udviklingsmodel der er på landsholdene, således at mange har
landsholdserfaring inden de skal præstere for alvor.
Vi kom noget rystende i gang, og var inden kampen mod Østrig startede allerede noget intimiderede af dem, dette
formåede vi aldrig at ryste af os. Holdet vidste meget stor moral, ved kun 48 timer efter et stort nederlag, at rejse
sig og vinde 14 – 0 over Frankrig, et hold vi aldrig tidligere har vundet over.
o
Ud af de 45 spillere der skal med U19 EM har
o
34 spillere været med i EM kvalifikationsturneringen 2015 – flere hvis den ikke lån i
studentereksamenstid.
o
28 spillere været med til U19 NM i 2014
o
24 spillere været med i både U19 EM kvalifikationsturneringen 2015 og U19 NM i 2014.


U17-landshold
o
Der er afviklet åbne minicamps den 12. august i Herlev og den 14. august i Aarhus – den i Aarhus
blev forstyrret af lyn, med deraf længere pause inde vi kom rigtig i gang.
o
81 deltagere i Øst og 71 deltagere i Vest
o
U17 NM i uge 42




Har sendt en ekstra spiller på en high school i NC der er ny i vores regi, men ser spændende ud.
Vi har 2 spillere der har modtaget fuld scholarship med start august 2016.

Cheerleading

EM for klubhold i Slovenien
o
Danmark var stærkt repræsenteret ved EM i Slovenien.
o
I klasserne Junior Partner Stunt vandt Olander & Gaerlan fra Rockets Cheerleaders sølv.
o
I kategorien Junior Coed Group Stunts vandt Rockets Starcraft fra Rockets Cheerleaders bronze.
Flag landshold

Herrer – der er afviklet flere camps, og forberedelserne kører som de skal.




Damer – det er lykkes at finde en meget kompetent træner til holdet – Jimmi Jørgensen, der tidligere har
haft stor succes med herrerne. Han har fået en anden meget erfaring herre som assistent, nemlig Lars
Skytte.
Holdet arbejder hårdt og målrette, og har en del træninger.
Thomas Brygmann har stillet sig til rådighed for et træninger i forbindelse med udviklingen af QB.

Uddannelser

Lederuddannelser
o
Vi har desværre måtte aflyse de første bestyrelseskurser pga. ingen tilmeldte – ingen.
o
Status pt på de næste er ingen tilmeldte.

TB booster dem og sender mail ud til klubberne.
o
Vi har ellers fuldt de vejledning vi har modtaget på henholdsvis Formandskongres i amerikansk
fodbold, samt Cheerleading udviklingsmøde – dette gælder pris, dato, sted m.m.


Heads-Up clinic Malmö
o
Vi fik de første danskere Heads-Up certificeret, og aftalen er at TB og LC bliver godkendt til at
kunne undervise og certificere fremover.
o
Afventer regnskab fra Thomas Ahlberg på afviklingen.



Cheerleading
o
CU er blevet rykket på status på inkludering af Level 3 på T1
o
Vi mangler et par deltagere på Hjælpetræner kurset i Aarhus den 29. august – TB booster den.

Udvikling

Ny forening i Cheerleading i Aarhus
o
Der er ny klub der tilbyder cheerleading i Aarhus


Camp Bornholm
o
Camp Bornholm blev gennemført indenfor budget med 16 deltagere



Sportscamp
o
TB har besøgt sportscamp i sommerferien

Kender ikke antal deltagere på AM fodbold endnu.



ESAA
o



Holstebro Dragons
o
Holstebro Dragons henvendte sig til DAFF i før sommerferien, for at høre om DAFF ville indgå i et
samarbejde med dem vedr. en camp for QB og WR. Vi forhandlede en del, men måtte til sidste
konstatere at et samarbejde ikke var muligt af 2 årsager – 1. vi mener prisen for deltagelse var
for høj, 2. vi kunne ikke får tilsendt et budget der kunne retfærdiggøre den høje pris.



U12/U14 opstartsprojekterne
o
Vi er godt i gang med året U12/U14 projekter, om end der er at par klubber der er svære at få
aftalt møder med, men vi arbejder videre og det skal nok lykkes.



Ny klub i Grenå
o
Der har været sommerferie og ingen aktiviteter i klubben, men nu er sommerferien slut og de er i
gang igen – LC følger med fra siden.



Afsluttende U12/U14 stævne til MB
o
At vi har det afsluttende U12/U14 stævne med til MB, har givet nogle udfordringer, idet
arrangørklubben mener at spillerne skal betale for at overvære selve MB, og vi mener at de ikke
skal betale for noget de selv er en del af – vi er kommet enighed.



Vi er i gang med at arrangere cheerleading camp den 2.-4. oktober – det er Michael Pasieczny der er
primus motor, og LC der er tovholder på formalia.

ESAA er kommet i gang efter sommerferien, og der er fundet ny træner – Jesper Nielsen, har
læst idræt, været omkring landshold, og har været i Aarhus Tigers en del år – meget kompetent

Turnering

TB har gennemført licenskontrol i Helsingør den 16. august i kamp mellem Kronborg Knights og Køge

Marines.
o
Knight havde fint styr på det.
o
Marines havde en spiller der ikke var opført op holdrapport, og TB måtte meddele at
vedkommende ikke kunne spille.


På samme kampdag kan det konstateres, at Triangle Razorbacks ikke har udfyldt kamprapport i
hjemmekampen mod Horsens den 16. august.

Organisation

Holdt første personalemøde efter sommerferien onsdag den 12. august.

Kommunikation og markedsføring
Louise har stort set været på ferie/afspadsering siden sidste bestyrelsesmøde, og er ved at være i bund med sit
overarbejde.
Hjemmesider
Cheerleading.dk er godt i gang. Designet er ved at være på plads, nu mangler der blot billeder og tekst.
Skribenterne står ikke i kø, desværre. Louise har spurgt Bjarke Friis om hjælp, og her har 2 fra
Cheerleadingudvalget meldt sig. Nyheden med at vi søger skribenter, som blev lagt på i fredags, har indtil videre
ikke bragt noget af sig.
Flagfootball.dk er så småt ved at være i gang, rent kodningsmæssigt. Vi har ikke rykket på skribenter, da det er
en smule tidligt i processen. Dog har Louise fat i fotografer, som skal tage billeder til sitet, så vi ikke står og
mangler det senere.
Det planlægges, at daff.dk får et face-lift i efteråret. Ideen er at have færre entry-points på forsiden.
Snap-Chat take-over
Vi overtager DR Sportens snapchat til Flag EM, Mermaid Bowl og ved U17 NM. Louise er også i dialog med
overtagelse på Dannebrog Bowl og Jule Cup. Med en take-over menes der, at en af vores udøvere eller ansatte
logger ind på DR Sportens Snap Chat og dækker eventet herfra. Det er en fantastisk måde at komme ud til
brugerne på!
Kids News
Kids News har været på besøg i Sorø Eagles. De skriver til 6-12 årige. Vi har leveret information omkring sporten,
og de har sagt at de vil skrive vores hjemmeside/r på artiklen, så folk kan læse mere om amerikansk fodbold .
Jonas Nemming bliver i Forbundet året ud
Jonas havde oprindelig sagt, at han ville stoppe efter sommerferien, fordi han skulle tjene penge til studiet. Han er
dog kommet på andre tanker, bl.a. fordi hans helbred ikke tillader det. Han vil derfor gerne fortsætte. Louise har
fundet en ny samarbejdspartner, nemlig Bowling Forbundet. Jan fra Bowling er meget entusiastisk – Jonas er
nemlig selv bowler, og åbenbart rigtig dygtig. Vi har derfor lavet en aftale om, at Jonas kommer på deres
medarbejderliste, og fordelingen er, at han er 10 timer hos bowling og 20 hos os.
Liga sponsorat (lukket punkt)
Mermaid Bowl (Lukket punkt)
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Kontakt klubberne telefonisk vedr. næste runde af lederkurserne

Lars

20 MIN

11. EVENTUELT

DISKUSSION

Kommende bestyrelsesmøde
Michael melder afbud til 15. sept. og 27. okt. Jens melder afbud til 27. okt.
DIF kurser

DEADLINEDATOER

DIF udbyder følgende kurser, som bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i:
”Den professionelle bestyrelse” – Den 22. august 2015 kl. 10.00 – 17.00 i Idrættens Hus, Brøndby.
”Dig og dit lederskab – din personlige lederprofil” - Den 12. september 2015 kl. 10.00 – 16.00 i Idrættens Hus, Brøndby

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Dato:

Dato:

Marc Nyeland

Nicolai Blom

Næstformand

Referent

DEADLINEDATOER

