Bestyrelsesmøde 2-2017
REFERAT

28-03-2017

KL 18.30 – 22.00

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF

Nicolai

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Nicolai

REFERENT

Nicolai

TIDTAGER

Michael B.

DELTAGERE

Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny (Deltog via Skype), Peter Hvidberg, Mikael Sohn
Ottesen, Sanne Ewé, Inge Romsdal, Niels Højen Hansen, Jacob Østergaard Brinkløv, Lars Carlsen og
Nicolai Blom. Mads Herskind og Malene Bennetsen Kolmos deltog i pkt. 1-3.

AFBUD

Anders Munch Skovgren

Dagsorden

10 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 31.
JANUAR 2017

DISKUSSION

Mar
KONKLUSIONER

Referatet blev godkendt og underskrevet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Læg referatet på hjemmesiden.

Nicolai

Hurtigst muligt

35 MIN

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION

Aftale med Thomas Christiansen
Mikael har bedt deres skatteekspert undersøge sagen, men hun er ikke haft tid til at kigge på det endnu. Nicolai informerer Thomas
om status.
Flag footballoplæg
Peter har undersøgt, hvorvidt Wilson vil deltage og hvad de vil tilbyde og sendt det til Lars. Mads tror ikke på, at det hjælper, hvis
vi udelukkende kan tilbyde skolerne billigt udstyr. Der er behov for, at DAFF har en aktiv rolle, hvis vi indsatsen skal have effekt.
Møde med ICU
Karl Olsen, der er generalsekretær i ICU, har stort set lovet Lars, at der skal være et møde i forbindelse med Sport Accord
kongressen i Århus. Lars tager fat i Michael, Michael og Mikael, når Karl melder tilbage med tidspunkt. Det ser ud til, at det kan
blive lørdag eftermiddag/ aften.

KONKLUSIONER

Listen blev gennemgået og opdateret.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.

Nicolai

Efter godkendelse af
referat

35 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION

Administration & kommunikation
Turnering – Amerikansk fodbold
Dommerplanen er sendt ud i torsdag, der er kommet et par kommentarer vedr. en skæv fordeling af opgaverne. Dette tages med
Dommerudvalget, der har lavet planen.
Der er afholdt NL/ KL møde d. 15. marts 2017 i både Århus og Brøndby. Der er en fin dialog, selv om det ikke var optimalt at
afvikle mødet på to lokationer. Der arbejdes i øjeblikket med at udarbejde d en endelige streamingplan. Der er lavet redaktionsplan
for NationalLigaen.dk. Erfaringerne fra Finland ift. streaming og kampe på TV er, at det øger interessen for sporten og skaber
flere tilskuere ved kampene. Som i 2016 vil vores kampe blive sendt på Zibrasport, men al annoncering sker via
NationalLiagen.dk.
Roskilde Kings har trukket sig fra KL. Der arbejdes på lægge to ekstra kampe ind for hvert hold eller rykke et hold op fra 2. div.
Turnering – Flag football
Turneringsplanerne for alle rækker er sendt ud i dag. Turneringskataloget skal opdateres og sendes ud.
Konkurrencer – Cheerleading
DM blev afviklet i Frederikshavn med stor succes. Konkurrencen blev velafviklet, dog skred programmet 45 min. DM blev streamet
på Zibrasport med kommentatorer.
Vi er så småt gået i gang med planlægningen af Sommer Cup.
Mermaid Bowl
Der er meldt ud, at Mermaid Bowl bliver i Slagelse.
Der er holdt flere møder med Slagelse Wolfpack og Slagelse Kommune, så planlægningen er godt i gang. Der er sendt udkast til
aftale og budget til Slagelse Wolfpack.
U19 EM
Der meldt ud at vi er værter for U19 EM i uge 28. Deadline for tilmelding er 31. marts 2017. Arrangementet bliver afholdt med et
stramt budget, hvor deltager nationerne selv skal stå for indkvartering. Processen omkring arrangementet er ikke optimal, men
nødvendigt på grund af den internationale situation.
IFAF Transferregler
IFAF har meddelt at deres regler sendes ud i løbet af i dag. Herefter vil vi kunne behandle og ekspedere de vent ende ITC’er. Når
dette er sket sendes en kort meddelelse ud til klubberne.
EM i flag football
Det ser ud til, at det ikke lykkedes IFAF at få placeret EM i Tjekkiet, så der kan blive behov for en anden arrangør. Mads og Jakob
Espersen er klar på at tage opgave med at arrangere EM til september. Nicolai kobler Mads og Andy Fuller fra IFAF sammen, så
Mads kan få indblik i, hvad der kræves. Som udgangspunkt er vi klar på at arrangere EM, hvis de r ikke andre nationer, der vil, da
alle er enige om at bedste scenarie er at en anden nation træder til. Denne situation er også afstedkommet af den internation ale
situation. Hvis det bliver aktuelt udarbejder Mads et oplæg, der kan behandles af bestyrelsen.
Årsregnskab
Der afholdes overleveringsmøde med den eksterne revision d. 30. marts 2017, her vil årsre gnskabet være endeligt færdigt,
hvorefter det præsenteres for bestyrelsen.
Flag rookiestævne ifm. Super Bowl
Der blev afholdt rookie stævne i flag football ifm. Super Bowl søndag d. 7. februar 2017 i Århus. Der deltog små 150 spillere og
små 20 hold. Hvilket var en kæmpe succes. Der har efterfølgende været holdt møde med flag footballklubberne i Vest, der
arbejder på at afvikle tre stævner mere af samme karakter inden sommerferien. Det virker til, at vi har fundet det rigtige koncept
– vi håber, at vi får samme succes ved de næste stævner.
Champions Bowl og Big Bowl
Arrangørerne af de to turneringer har været i dialog med IFAF, der har åbnet op for, at det er op til nationerne selv at godkende,
hvorvidt holdene må deltage. Det er derfor meldt ud til klubberne, at de gerne må deltage ved de to turneringer.

Sport Accord kongressen
Michael B. har været i dialog med formand for DIF Niels Nygaard, om at det er Tommy Wiking og Robert Hubert, der deltager ved
kongressen. DIF kan ikke gøre noget, men bakker vores arbejde fuldt op om at få anerkendt vores IFAF – og lukket Tommy
Wiking gruppen ned.
IFAF har valgt ikke at deltage i Sport Accord kongressen i Århus.
Sport & udvikling
Andet











TB har deltaget i uddannelsesnetværksmøde
LC og TB deltog i DIF workshop strategiaftaler 9. Feb
LC har deltaget i møder vedr. U19 turnering DK
LC har deltaget i møder vedr. U17NM turnering
LC mødtes med Mads Herskind 17. feb
NB og LC frokostmøde med ADD 20. feb
LC deltaget i telefonmøde vedr. statestik/hudl 21. feb
LC deltaget i telefonkonference IFAF udvikling AMF verdensplan med mindre hold
LC afholdt møde Ida Stendahl vedr. eventuelt biomekanik projekt
MK og LC til DM cheerleading 18. marts i Frederikshavn

Talent & Landshold


Amerikansk fodbold
o
o
o

U17NM på plads i uge 42
U19-landsholds – Danmark skal være værter for U19EM i uge 28

Oprindelige planer 2017 aflyst, nye på vej ud
A-landshold – afventer stadig afklaring vedr. A-EM kval kamp mod Italien



LC har deltaget i ESAA staff møde 8. feb. 2017



Flag-football
o



LC i tæt kontakt med IFAF vedr. Flag EM 2017

Cheerleading landshold
o
2017 – tilmelding er på plads
o
2017 – et afbud pga skade, nye er indtrådt
o
2017 – træninger er i gang – lidt skadesramt de sidste træninger
o
2017 – fly er på plads

Relevante ombookninger på plads
o
2017 – hotel på plads
o
2017 – biller er på plads
o
Pas, ESTA og parental letter er på plads – mangler kun pas og ESTA fra sidste indkaldte
o
MK og LC deltog i cheerlandsholds staff møde 24. marts
o
MK og LC afholdt forældre/infomøde vedr. cheerlandshold deltagelse i VM i Randers den. 25. marts (1. april
øst)

Uddannelser
Træneruddannelser





Amerikansk fodbold
o
Træneruddannelser – måtte udsætte en enkelt weekend pga underviser kaldt på arbejde i udlandet
o
U12/U14 trænerkurser gennemført

11. feb. Øst – 18. feb. vest
o
Dommeruddannelser 2017 kører
o
Medic uddannelse desværre aflyst pga for få tilmeldte
Cheerleading
o
Afholdt møde i CU, hvor det blev besluttet hvilke uddannelser og hvornår
Flag
o
Flag dommerkurser kører

MK har opdateret dommerlicenser for 2017

Udvikling
















Cheer camp september/oktober 2017 diskuteret på CU møde
MK har deltaget i udarbejdelse af nye vedtægter for JAM Aalborg
MK, NB og LC afholdt diverse møder med JAM Aalborg bestyrelse i forbindelse med DM – de skal have hjælp.
LC været i kontakt med Willy Rasmussen DIF vedr. situationen i JAM Aalborg og fremgangsmåden til at få nye vedtægter
og bestyrelse på plads.
MK og LC har afholdt CU møde den 24. marts 2017.
MK har fået henvendelse fra AGF vedr. cheer opvisning til et arrangement i forbindelse med kulturhovedstad
o
MK har spurgt både Tigers og All Star, og All Start tager opgaven
MK har været i dialog med kontaktpersoner i flag -football både øst og vest.
SB har arbejdet med Flag Bowl i Aarhus den 5. februar 2017
o
Der er nu 18 tilmeldte hold og over 140 deltagere
MK har overtaget kontakten med Dansk Skoleidræt vedr. Idærtsfestivaller
o
Etableret kontakt til flere skoler ift. cheerleading og flag -football
o
Kontakt til foreninger i de relevante områder
o
Cheerleading: Tilst (Aarhus), Dalum (Odense), Idrætsbyen, Universitet og Byens Ø (Odense), København –
aftaler der indtil nu er i hus
o
Flag-football: Idrætsbyen, Universitet og Byens Ø (Odense), Slagelse, Ballerup, Svendborg, (Tilst – Aarhus) –
aftaler der indtil nu er i hus
TB har deltaget i U12/U14 Turneringsmøder Øst og Vest
TB har gennemført U12/U14 Opstart 2017 Øst og Vest
TB besøgte Growth of a Game camp for evaluering
TB deltaget i 2 MB møder vedr. det afsluttende U12/U14 stævne
MK har overtaget kontakten med Dansk Skoleidræt vedr. Idærtsfestivaller
o
Etableret kontakt til flere skoler ift. cheerleading og flag -football
o
Kontakt til foreninger i de relevante områder
o
Cheerleading: Tilst (Aarhus), Dalum (Odense), Idrætsbyen, Universitet og Byens Ø (Odense), København –
aftaler der indtil nu er i hus
o
Flag-football: Idrætsbyen, Universitet og Byens Ø (Odense), Slagelse, Ballerup, Svendborg, (Tilst – Aarhus) –
aftaler der indtil nu er i hus

Organisation












Malene startede 2. marts
LC på introtur til Brøndby med Malene 6-8 marts
Malene, Christina (CU) og LC mødtes den 7 marts
Malene, LC mødtes med Jon 8 marts
Malene og LC mødtes med Michael Brøndum 8. marts
MK, TB og LC deltog i arbejdsdag vedr. strategiaftaler 16. marts
LC deltog i møde vedr. strategiaftaler 17. marts
MK, TB og LC afholdt UDV afd møde Aarhus 23. marts
LC har møde med Dif Team Talent og Elite vedr. startegispor 28. marts
SB har sidste arbejdsdag den 31. januar 2017, og vi har fordelt SB’s igangværende opgaver ud mellem os. SB har lavet
dokument til den nye konsulent med info til opstart og opgaver
LC har arbejdet med Valg af Strategiske Spor

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

35 MIN

ANSVARLIG

3. KONTAKTPERSON FOR FLAG FOOTBALL

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

Jakob Brinkløv ønsker ikke længere at være kontaktperson for flag football. Mads Herskind fra Søllerød Gold Diggers vil gerne varetage
opgaven med at være bindeled mellem flag football og bestyrelsen/ DAFF. Mads har været med i flag football i gennem mange år, og er nu
aktiv i Søllerød Gold Diggers og var sidste år med til at afvikle Champions Bowl i Fælledparken. Mads har ligeledes været med landsholdet.
Mads er i sit professionelle virke adfærdsdesigner.

KONKLUSIONER

Det besluttes, at Mads fremadrettet deltager i bestyrelsesmøder som observatør med fokus på Flag udvikling, uden stemmeret.
HANDLINGSPUNKTER

10 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

4. HENVENDELSE FRA DANISH LACROSSE FEDERATION

MICHAEL B

DISKUSSION

Vi har modtaget en henvendelse fra Danish Lacrosse Federation vedr. et samarbejde eller en optagelse i DAFF.
KONKLUSIONER

Det besluttes, at vi på nuværende tidspunkt skal fokusere på strategiaftalen med DIF. Det er timingmæssigt et dårligt tidspunkt at
skulle indlede et samarbejde med en ny aktivitet. Det var enighed om at når denne er færdig, og Lacrosse er mere moden til en
eventuel dialog tages dette op igen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Svar på henvendelsen

Nicolai

1 MIN

DEADLINEDATOER

5. INFORMATIONS FLOW TIL KLUBBER, MEDLEMMER OG DAFF.DK

PETER

DISKUSSION

Peter og Janni søger for, at der er et færdigt oplæg til næste bestyrelsesmøde. Der bygger på, at kommunikationen skal
simplificeres.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

5 MIN

ANSVARLIG

6. FORMANDSKONGRES

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

Det besluttes, at datoen for efterårets formandskongres skal meldes ud hurtigst muligt, så klubberne kan lægge den i kalenderen.
Det er meget vigtigt, at vi ikke endnu en gang må aflyse en formandskongres.
Der bliver hurtigst muligt sendt invitation ud til udviklingsmødet for cheerleading d. 20. maj 2017. Mødet blev drøftet på
cheerleadingsudvalgsmødet i fredags.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

20 MIN

ANSVARLIG

7. ORIENTERING VEDR. UDVÆLGELSE AF NL DOMMERE

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

Der har været en sag vedr. udvælgelse af dommere til NL. Jf. vedtægterne er det Dommerudvalget, der står for
dommerpåsætningen. Bestyrelsen ønsker ikke gå ind i personsager, men Michael B. og Anders deltager på næste
Dommerudvalgsmøde for at diskuterer hvordan vi løse de forskellige udfordringer mellem klubberne, deres dommer og udvalget,
så vi får løst de forskellige problemer vi har oplevet i optakten til 2017 sæsonen. Det er vigtigt, at der er et uafhængighedsforhold

klubber og dommere imellem, men vi er nødt til at sikre, at NL dommergruppen ikke ”suger” alt dommertalent ud af klubberne.
Det er vigtigt, at klubberne også har gode og engagerede dommere. Der er behov for at d er bliver nedskrevet nogen klare
retningslinjer for, hvordan udvælgelsen og uddannelsen af dommere skal foregå.
Det nuværende Dommerudvalg leverer en stor indsats, men der er megen fokus på at gøre elitedommerne bedre. Det virker til, at
der er mindre fokus på uddannelse og udviklingen af dommere i bredde rækkerne. Det er meget vigtigt, at vi får gode dommere
på alle niveauer. Hvis vi ikke har gode dommere i alle rækker, er det svær t på længere sigt at understøtte vores store
ungdomsindsats. Der er behov for, at der i Dommerudvalget er nogen personer, der har fokus på at uddanne og udvikle
dommere. Det er vigtigt, at Dommerudvalget kan favne uddannelse af breddedommere.
Det var bred enighed i bestyrelsen om at dette punkt har stor betydning og prioritet.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Deltagelse i næste Dommerudvalgsmøde

Michael B og Anders

10 MIN

DEADLINEDATOER

8. ORIENTERING VEDR. IFAF – HERUNDER EUROPÆISK KLUBTURNERING
OG U19 EM

MICHAEL B

DISKUSSION

Punktet blev taget under pkt. 2. Datoerne for landsholdene forventes meldt ud hurtigst muligt.
Vi presser på over for IFAF, så der kommer aktiviteter og informationer. Vi er i tæt dialog med IFAF, så vi er hele tiden opdateret.
Det er strategien at være inkluderende, så de neutrale nationer vælger IFAF frem for Tommy Wiking gruppen.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

15 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

9. ORIENTERING VEDR. STRATEGIAFTALE I DIF

MICHAEL B

DISKUSSION

Lars, Nicolai, Michael og Anders havde møde med Jon fredag d. 17. marts 2017. Vi er fortsat langt fremme i processen, og der
skrives i øjeblikket på strategiaften, så Jon har mulighed for at vende den med chefgruppen i DIF i starten af april. På bagg rund
af chefgruppens tilbagemelding, kan vi nå at rette indholdet i strategiaften, h vis der er behov for det. Det vil være fint, hvis der
kan sendes en opdatering ud vedr. status som en nyhed.
Der er en dialog med Dansk Rugby Union omkring et samarbejde i forbindelse vedr. udarbejdelse af Aldersrelateret
TræningsKoncept (ATK). DIF ser meget positivt på samarbejder mellem specialforbundene, Der var enighed i bestyrelsen om at
dette var interessant og noget der skulle arbejdes videre med.
Når strategiaften er endelig godkendt, skal vi revidere DAFF 2020 eller udarbejde en ny forbundsplan, så der er
overensstemmelse mellem indholdet i Strategiaften og forbundsplanen.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Lav en nyhed vedr. status på Strategiaftalen

Nicolai

30 MIN

10. EVENTUELT

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

Orientering på møde med Søllerød Gold Diggers
Mikael og Michael B. har afholdt et møde med Søllerød Gold Diggers. De vil gerne have en erklæring på lønudviklingen i DAFF .
Mikael har sendt en forsørgelse til DIF Økonomi, men har ikke modtaget svar endnu.

Klubben synes, at medicuddannelsen er for dyr. De mener, at den burde kunne laves til halv pris. Sanne har været inden over
uddannelsen, og det har været afgørende, at deltagerne certificeres under Røde Kors. På den måde er der sikkerhed for, at
deltagerne har erhvervet de nødvendige kompetencer.
Klubben er udfordret af kravsmatrixen, som de gerne vil have revideret. Der blev overfor klubben forklaret, at kravmatrixen er
vedtaget af klubberne efter en længerevarende proces, hvor klubberne har været inddraget. Dette emne skal drøftes på
førstkommende formandsmøde mellem klubberne.
Idrætsambassadør
Astrid fra Slagelse Wolfpack er blevet udnævnt som idrætsambassadør i Slagelse Kommune af DIF.
Say orange
Niels har lavet en aftale med Say orange, der laver professionelle profilbilleder, som spillere/ udøvere efterfølgende kan købe. Say
orange vil gerne gratis tage billeder af hold og spillere/ udøvere ved vores arrangementer. Når udøverne efterfølgende køber
billederne er der et mindre kick back til DAFF. Niels har estimeret, at vi vil kunne tjene 50.000 kr. på aftalen. Der er ingen
forpligtelser for DAFF andet end, at vi skal lægge Say orange logo på hjemmesiden samt skrive at de er sponsor. Firmaet skal
naturligvis også have mulighed for at tage billederne ved vores arrangementer.
Det er op til sponsorudvalget at afgøre, om der skal indgås en aftale med firmaet.
DM i cheerleading
Klubben har fået rigtig stor opmærksomhed. En udfordring er dog konkurrenceformen, der ikke fordre live TV. Mikael og Michael
har et koncept, så det er muligt for dommerne at give karakter ”live”, så det er attraktivt for TV. Konceptet forventes afprø vet ved
Sommer Cup.
Senior kvindehold
Jakob oplyser, at TV2 har fulgt kvindeholdet i Copenhagen Tomahawks, og der kommer en dokumentar på om holdet på et senere
tidspunkt.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Nicolai Blom

Formand

Referent

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Peter Hvidberg
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Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

DEADLINEDATOER

Anders Munch Skovgren

Jacob Østergaard Brinkløv

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Sanne Ewé

Mikael Sohn Ottesen
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Inge Romsdal

Niels Højen Hansen

1. suppleant

2. suppleant

