Bestyrelsesmøde 4-2017
REFERAT

29-08-2017

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

KL 18.30 – 21.45

MØDE INDKALDT AF

Nicolai

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Nicolai

REFERENT

Nicolai

TIDTAGER

Michael B.

DELTAGERE

Michael Brøndum Hansen, Anders Munch Skovgren, Peter Hvidberg, Mikael Sohn Ottesen, Inge
Romsdal, Niels Højen Hansen, Lars Carlsen og Nicolai Blom.

AFBUD

Michael Pasieczny, Sanne Ewé, Jacob Østergaard Brinkløv, og Mads Herskind.

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 1. JUNI
2017

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Referatet blev godkendt og underskrevet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Læg referatet på hjemmesiden.

Nicolai

Hurtigst muligt

10 MIN

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Listen blev gennemgået og opdateret.
Malene overtager opgaven med flag football tiltaget, da hun allerede samarbejder med Dansk Skoleidræt omkring flag football.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.

Nicolai

Efter godkendelse af
referat

60 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION

Administration & kommunikation
Turnering – Amerikansk fodbold
Før sommerferien blev de første danske mestre fundet i U16. Copenhagen Tomahawks var vært ved de to kampe, der blev afviklet
på Valby Idrætspark med et flot antal tilskuere.

Turneringen er kommet i gang igen efter sommerpausen. Der er kommet endnu et afbud i 2. division, der sammen med KL har
været hårdt ramt. De andre rækker virker til at køre fornuftigt, og om ganske kort tid går vi ind i slutspillet.
Der er udarbejdet en stævneplan for U16, hvor der er fem stævner i Vest og fire i Øst.
U12/ U14 stævnerne kører efter den i foråret fastlagte plan. Det kan virke som om, at der er planlagt for mange stævner på U12/
U14, da det har været svært at få nok deltagere til alle stævner – specielt stævnet i Esbjerg før sommerferien havde få deltagere.
Udfordringen ved at have færre stævner er, at det vil betyde mere for en klub, hvis de ikke kan deltage ved et stævne pga. f.eks.
seniorkamp. Dette skal vendes på evalueringsmøderne efter sæsonen, om vi har for mange stævner.
Turnering – Flag football
Flag turneringen i Øst er blevet justeret ift. EM, der afvikles d. 1.-3. september 2017 på Valby Idrætspark. Det virker til, at
turneringen er kommet godt i gang efter pausen. Der har været et enkelt afbud i FNL, og der mangler at blive indtastet flere
resultater fra FKL og F2. div.
I Vest er der planlagt en turnering med tre game days. Det ser ud til, at turneringen får deltagelse af de fire tilbageværende hold.
Det ser ikke ud til, at nogen af de hold, der har deltaget i de åbne turneringer i foråret del tager i efterårets turnering.
Konkurrencer – Cheerleading
Summer Cup forløb rigtigt godt, og det ser ud til, at vi får e t fornuftigt regnskab. Der mangler den sidste faktura fra lys og lyd, før
regnskabet kan afsluttes. Foxy har rykket firmaet gentagen de gange.
Vi er godt i gang med planlægningen af Jule Cup, hvor der har været afholdt ét møde med Randers Arena før sommerferien.
Invitationen er sendt ud i slutningen af juni.
DM 2018 bliver lørdag d. 7. april 2018 i Brøndby Hallen. Sommer Cup 2018 bli ver d. 9. juni 2018 i Gentofte Sportspark.
Copenhagen Tomahawks kvindeholds deltagelse i den svenske turnering
Det svenske forbunds bestyrelse er positivt indstillet ift. at Tomahawks i 2018 kan deltage i deres kvindeturnering. De vil d og lige
vende det med holdene, før de vil give endelig tilsagn (Holdene har efter bestyrelsesmødet givet positivt tilbagemeldinger, så
Tomahawks kvindehold i 2018 vil kunne deltage i den svenske turnering) .
EM i cheerleading 2020
Vi har været i kontakt med Sports Event Danmark, og de vurderer ikke, at EM i cheerleading vil været et arrangement, de vil gå
ind i (Efter bestyrelsesmødet er der afholdt møde med Sport Event Danmark, og EM i cheerleading kan være interessant for dem
ift. indgåelse af aftale med værtsby og udarbejdelsen af buddet).
Mermaid Bowl
Slagelse arbejder virkeligt hårdt, og planlægningen går fint fremad.
Der er kommet tre bud ind på Mermaid Bowl i 2018 og 19, men den ene klub har trukket sit bud. Der er planlagt møde med en af
de to tilbageværende klubber i denne uge.
U19 EM
Vi har fået virkelig megen ros for afviklingen af U19 EM. Der var efter turneringen ros f ra både den svenske og den finske
delegation, samt IFAFs repræsentant. Efterfølgende har Andy Fuller, Richard MacLean og Thomas Alberg fra IFAF skrevet og rost
os. Ligeledes har Rogers Kelly fra American Football International rost vores mediedækning.
Det er også vores egen opfattelse, at alt klappede rigtigt godt. Vi kunne kun gøre det så godt pga. de mange frivillige, der hjalp til
de tre dage. Det var super fedt at opleve den massive opbakning, der var fra vores klubber og deres frivillige. Vi har lagt m ange
timer og ressourcer i planlægningen og afviklingen af turneringen, men vi har vist, at vi formår at afholde en international
turnering med et flot niveau.
EM i flag football
Det deltager fem nationer på herresiden og fire på kvindesiden.
Der bliver brugt rigtig megen tid på planlægning og koordinering af turneringen, da mange aftaler ikke var på plads. Det viste sig,
at hverken hotel, transport, dommere, stadion mv. var booket, da vi kom retur fra ferie. Der er helt klart en forskellig opfattel se
af, hvem der havde ansvaret for planlægningen, men på nuværende tidspunkt er der styr på de centrale ting, og koordineringen
varetages nu udelukkende af administrationen. Vi kan komme til at bruge i nærheden af samme mængde ressourcer på at afvikle
EM i flag football som vi gjorde på U19 EM, hvilket på ingen måder var planen.
Der er desværre ikke ret mange frivillige, der ønsker at hjælpe, så vi overvejer i øjeblikket at skære de mediemæssig ting væk. Et
optimalt set up kræver ca. 25 frivillige pr. dag, og i øjeblikket har vi små ti, der vil hjælpe en af dagene.
Kamp indberettet ift. Matchfixinglovregulativet
Vi har intet hørt fra DIF ang. denne sag, siden de bekræftede modtagelsen af anmeldelsen.

Arbejdsgruppe vedr. ressourcefordelingen i DAFF
Der er endnu ikke afholdt møde i gruppen, da alle har en meget travl kalender.
Udsendelse af årsrapport 2016
Årsrapport 2016 er udsendt til klubberne med mulighed for at stille spørgsmål frem til 15. september 2016. Spørgsmålene vil b live
besvaret og udsendt samlet.
Louise er tilbage efter barsel
Louise er formelt startet efter barsel d. 13. august 2017. Hun har dog en del ferie og afspadsering, der skal afvikles. Det e r aftalt,
at Louise starter op med en dag om ugen, hvor hun skal have ansvaret for VIP arrangementet ved Mermaid Bowl. Efterhånden
som vi nærmer os Mermaid Bowl går Louise op i tid. Louise er tilbage på fuld tid i uge 41. Den tilbageværende ferie/ afspadsering
afvikles i resten af året samt starten af januar.
Opdatering af aldersdispensationsregler for amerikansk fodbold og cheerleading
Der er behov for at præcisere reglerne for aldersdispensationer for både amerikansk fodbold og cheerleading. Der er meget
modsatrettede interesser blandt klubberne – primært i amerikansk fodbold. Nogen klubber er meget fokuseret på, afvikle
turneringerne uden brug af aldersdispensationer, mens andre klubber ønsker dispensationerne, da det giver mulighed for at
fastholde spillere i sporten.
Det besluttes, at dette skal behandles på et kommende bestyrelsesmøde, samt den kommende formandskongres.
Evaluering af Mermaid Bowl 2016
Mermaid Bowl 2016 i Horsens er endelig afsluttet. Efter evalueringsmødet i januar blev det besluttet, at Nicolai og Michael
Hannibal fra Horsens Stallions i samarbejde skulle lave en fælles evaluering og afklare de få uafklared e punkter i regnskabet.
Udkast til fælles evaluering samt regnskab er fremsendt til Horsens Stallions før sommerferien. Da der blev rykket for et svar efter
sommerferien meldte klubben tilbage, at de anerkender, at der foreligger en evaluering, som de kan være enige om, at være
uenig i, og at der ligeledes foreligger et regnskab, som vi er enige om, at være uenige i. De mener ikke, at det tjener noget
formål, at holde flere møder eller skrive mere om den sag. Det er administrationens opfattelse at det mindre beløb der er
uenighed omkring ikke fremgår af kontrakten. Dette tager bestyrelsen til efterretning.
Implementering af dommerplan i Klubportalen i 2018
Det undersøges med SportsSys, om det er muligt fra 2018 at integrere dommerplanen i Klubportalen.
Implementering af reminder-system i Klubportalen 2018 ift. holdrapporter
Det undersøges med SportsSys, om det er muligt fra 2018 at udarbejde et remindersystem på mail og sms, så klubberne mindes
om at få sat holdrapporter.
Hvis remindersystemet kan indføres, kan det overvejes, om der i Turneringsregulativet skal indføjes, at en kamp kun kan
gennemføres, hvis begge hold har sat holdrapporterne.
Beslutning om at behandle dispensationer efter 15. august ift. udelukkelse fra slutspil
Det er ekstraordinær blevet besluttet at behandle dispensationer frem til 31. august 2017 ift. deltagelse i slutspillet. Det er her et
krav, at spilleren skal være flyttet ifm. klubskiftet. Det er en ekstraordinær situation, da turneringen er gået i gang en uge senere
i år. Skolerne er ligeledes startet en uge senere.
En klub har fremsendt skrivelse om, at de ikke mener, at bestyrelsen ekstraordinært kan dispensere. Klubben mener, at der er
tale om en ændring af Turneringsregulativet. Bestyrelsen finder ikke, a t der er tale om en ændring, da teksten ikke ændres. Der
er tale om et ekstraordinært tiltag, der skal sikre, at nogle spillere ikke bliver fanget i, at turneringsstarten efter somme rferien er
rykket en uge.
Der skal på ingen måde forventes, at der vil dispenseres på samme måde næste år. Vi skal derimod se på, om deadline skal
flyttes, hvis skolerne generelt starter senere.
NL/ KL møde
Det planlægges af afholde NL/ KL møde søndag d. 26. november 2017 efter årsmødet i Middelfart.
Sport & udvikling
Talent & Landshold
I juni/juli fik vi afholdt U19-landsholds camp med efterfølgende U19 EM, hvilket betød vi havde staff og spillere samlet i stort set
14 dage.
U19-landsholdet klarede sig fint ved U19EM, og fik en flot andenplads efter finalenederlag til Sverige, på en meget våd fredag
aften, hvor Sverige var bedre til at håndterer elementernes udfordringer end det danske hold. Det er værd at bemærke, at alle
Danmarks QB er meget unge og deltager således på U17 -landsholdet til U17NM.

Lige efter U19EM finalen tog IFAF fat i DAFF for at fortælle, at der var en stor sandsynlighed for at Danmarks U19 -landshold vil
blive inviteret med til U19VM i 2018 – dette har eget punkt på dagsorden.
De sidste par uger er det blevet arbejdet på, at få lavet aftaler med de ønskede træner til Cheerleading landsholdene, få
detaljerne på plads for vores 2 landshold i flag-football., samt styr på staff til U17-landsholdet og afholdt 2 stk. minicamps.
I samarbejde med Cheerleading Udvalget er det besluttet, at vi frem mod VM i 2018 fortsætter samarbejdet med trænerne fra de
2 sidste VM – Matjaz Gerbec og Lina Kogoj. Samtidig er det besluttet, at vi skal udvikle nogle danske landstrænere, således vi ikke
er afhængige af udenlandske trænere til vores landshold. Derfor har vi udarb ejdet en jobannonce med henblik på at finde 2
landstrænere, der i første omgang skal være assistenter og lære, så de på sigt kan overtage landsholdene. Når de danske
landstrænere er på plads, vil planen frem mod VM 2018 blive lagt og annonceret.
Danmarks dame- og herre-landshold i flag-football har fået staff på plads og har afholdt camps henover de sidste måneder, og er
klar til Flag-EM der afholdes i Valby 1-3. september 2017. Begge hold har deres første kamp fredag aften mod Israel, derefter er
der kampe lørdag, og søndag spilles medaljekampene, hvor vi gerne skulle have begge Danmarks med i de kampe.
Der er kommet styr på U17-landsholdsstaff og der har været afholdt åbne minicamps i vest og øst med stort fremmøde begge
steder – U17-landsholdets coaches har nu en liste på over 200 spillere, hvorfra de skal vælge de 90 der skal inviteres med til
U17NM. Men mandag den 28. august 2017 har Finland meddelt, at de kun kommer med et hold, og ikke de to hold som ellers
aftalt. Dette giver nogle udfordringer, da vi har planlagt efter 2 Danske hold, hvor det ene skal spille med ved U17NM og det
andet spille 2 kampe mod Finland ”2”.
Derudover har Lars Carlsen har været til møder i både Vejle og Horsens vedr. byernes Talent - og Eliteprojekter med DAFFs lokaler
foreninger; begge steder er der stor opbakning fra kommunens side og oprigtig interesse for at støtte op udvikling af klubberne.
Uddannelser
Vi indgået aftale med DIF vedr. Idrættens DIFs e-læring – aftalen er i først omgang 3-årig. DIF stiller platform og uddannelse til
rådighed, vi forpligter os til at have først kursus på inden juni 2018. Vi sender Malene og Thomas på kursus i e -læring, så de
begge lærer at bruge systemet, så vi er så fleksible som muligt. Idrættens e -læring kan bruges af alle vores idrætsgrene, og til
mange forskellige typer uddannelser og kurser – som noget af de første, påtænker vi at bruge vores dommeruddannelser i
amerikansk fodbold som prøve, da der blandt underviserne og udviklerne af dommeruddannelserne har flere personer, der er
meget dedikerede, og uddannelserne egner sig meget til e-læring, uden der skal gøres meget ved indholdet.
Vi har revideret cheerleading træneruddannelserne og trykt nyt undervisningsmateriale, samt lagt dem op til tilmelding - vi har
gennemført Intro i øst og vest med forholdsvis mange deltagere, og Niv 1 er allerede godt tilmeldt, mens det går lidt trægt med
Niv 2.
Træneruddannelser for amerikansk fodbold bliver lagt op snarest, og vi udbyder Niv 2 igen og håber vi kan få nok tilmeldte så vi
kan få den gennemført. Træneruddannelserne i amerikansk fodbold vil blive revideret henover sensommer/efterår, så de er klar
når uddannelserne begynder.
Udvikling
Vi har været på besøg rundt i landet hos flere cheerleading klubber, og har også været til møde i Billund , hvor der er en tilflytter
(Erin) fra USA, manden arbejder i Lego, der ønsker at starte en klub op. Malene er i jævnlig kontakt med Erin for at hjælpe m ed
råd og vejledning, og vi har inviteret Erin med som træner på den forestående camp, da hun har en de l erfaring med cheerleading
og dans, og det at optræde i det hele taget – hun har været danser i Disney i 9 år. Ved at være med som træner på camp får Erin
adgang til cheerleading netværket, som kan bruges i det fortsatte arbejde med at etablere en klub i Billund.
Vedrørende efterårets cheerleading camp, så har vi valgt at ændre format, således at campen har et tydeligere koncept end
tidligere – denne gang er det en ungdomscamp. Trænere, frivillige og program er på plads og tilmelding åbner mandag den 28.
august kl. 16:00.
Vi har indgået endelig aftale med Idrætslærernes Forum, der finder sted den 4 -5. oktober i Vingsted og den 26-27. oktober i
Ringsted med både cheerleading og flag-football. Cheerleading står for den fælles opvarmning den første dag på be gge steder, og
flag-football indgår som work-shop begge steder. Der deltager mellem 150-200 idrætslærer fra folkeskoler landet over begge
steder, så vi når forholdsvis langt ud.
I maj og juni har Dansk Skoleidræt afholdt Forårsfestivaller rundt i landet, og flag-football og cheerleading var repræsenteret ved
flere af dem – nu Malene er kommet tilbage fra ferie, og har fået de største bunker væk, vil hun søge informationer på hvor dan
det er forløbet.
Der er godt gang i både U12/U14, både hvad angår stævner og opstartsprojekter, hvilket betyder en del besøg hos klubber og til
stævner for Thomas i disse måneder. Derudover er det afsluttende U12/U14 stævne i forbindelse med Mermaid Bowl, noget der
bliver brugt tid på i øjeblikket – vi er godt i gang med planlægningen og forventer endnu flere deltagere end sidste år.
Lars Carlsen har holdt møde med Jacob Jensen fra Horsens, der har gang i et spændende skoleprojekt, som han ønsker DAFF skal
gå ind i og gøre landsdækkende. Jacob Jensen har udarbejdet en projektb eskrivelse, der ligger i DAFF bestyrelses dropbox til
bestyrelsens gennemlæsning. Sport og Udviklingsafdelingen arbejder videre med spørgsmålet.
Organisation
IFAF fylder stadig en del i organisationen, idet Lars er i jævnlig kontakt med Andy om diverse e mner og sager, og så er vi med i
en arbejdsgruppe, der blev nedsat i Vancouver i forbindelse med IFAF årsmøde, der skal i gang med udvikling og planlægning af

de kommende klub- og landsholdsturneringer - Lars deltog i IFAFs Årsmøde sammen med Michael B. Hansen i Vancouver i
slutningen af juni og nåede lige hjem til at køre direkte i camp med U17 -landsholdet.
Derudover har afdelingen brugt tid på hjælp med planlægningen og afholdelse af først U19EM, samt det nært forestående Flag football EM, da det er nødvendigt at alle i DAFF deltager for at sikre et godt arrangement. Det samme gør sig gældende ved
Summer Cup i cheerleading, samt U16 finaler i amerikansk fodbold, hvor vi også har været til stede for hjælpe og netværke.
Lars har sammen med Nicolai brugt tid på høringssvar til DIF vedr. strategiaftalen – status på strategiaftalen har sit eget punkt på
dagsordenen for bestyrelsesmødet.
Sluttelig så har Malene og Thomas fået afviklet noget sommerferie, og er kommet tilbage med batterierne ladet op og er klar til
efterårets opgaver.
KONKLUSIONER

Der er et ønske om at få en oversigt på næste bestyrelsesmøde over, hvilke uddannelser vi har udbudt og gennemført samt
deltagerantallet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Ring til Jacob Holm

Michael

Kontakt Marco ang. klubskifte fra BGI Akademiet

Nicolai

Lav liste over uddannelser

Lars

10 MIN

3. INDMELDELSE I DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VENNER

DEADLINEDATOER

Næste
bestyrelsesmøde

MICHAEL B

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Det blev vedtaget ikke at melde DAFF ind i Danmarks Idrætsforbunds Venner.
HANDLINGSPUNKTER

10 MIN

ANSVARLIG

4. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL DIF BUDGETMØDE 2017

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Michael B. deltager fredag og lørdag, mens Mikael deltager lørdag.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Tilmelding til DIF Budgetmøde

Nicolai

Ved tilmelding

10 MIN

5. IFAF SITUATIONEN IFT. KAMPE, STÆVNER MM.

MICHAEL B

DISKUSSION

Det er tidligt afstemt med de andre nordiske lande, at vi ikke tillader kampe mod nationer, der støtter Tommy Wikings gruppe. Vi
tillod Triangle Razorbacks at deltage i CEFL, da denne turnering var i samarbejde med IFAF og vores klubturnering NEFL. Der er
enighed i bestyrelsen om, at vi ikke ønsker at bryde med den fælles enighed blandt IFAF nationerne. Det svenske forbund har
ligeledes sagt nej til den franske henvendelse, der også er sendt til flere svenske klubber.
KONKLUSIONER

Det besluttes, at vi ikke kan give tilladelse til, at danske hold spiller kampe mod hold fra nationer, der støtter Tommy Wikings
gruppe.

Det er tilladt for udenlandske spillere individuelt at deltage i camps i Danmark – vi kan ikke tillade, at klubber fra nationer, der
støtter Tommy Wiking, tilmelder sig som klub.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Giv klubberne besked

Nicolai

Hurtigst muligt

15 MIN

6. FORMANDSKONGRES OG ÅRSMØDE

MICHAEL B

DISKUSSION

Budget skal præsenteres på formandskongressen. Der blev på årsmødet lovet, at vi ville se på, om det kan gøres billigere for
klubberne/ spillerne at være med i DAFF.
KONKLUSIONER

Michael B. og Mikael deltager sammen med Lars og Nicolai i arbejdsgruppen omkring budgettet.
Anders og Niels deltager i arbejdsgruppen i vedr. matrixerne sammen med Lars. Det vil være fint, hvis formand for
Cheerleadingudvalget kan deltage i denne arbejdsgruppe ift. d en faglige sparring. Der ønskes også deltagelse fra én formand fra
øst og én fra vest – gerne fra en lille eller mellemstor amerikansk fodboldklub.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Kontakt Jakob Udengaard og Dan Jeppesen vedr. deltagelse i
arbejdsgruppen.

Lars

Hurtigst muligt

15 MIN

7. BESLUTNING VEDR. U19 VM 2018

ANDERS

DISKUSSION

IFAF har endnu ikke afgjort, hvorvidt U19 VM afvikles med seks eller otte hold. Hvis det bliver med seks hold, er vi ikke
kvalificeret, hvis turneringen derimod bliver for otte hold, vil vi sandsynlig være kvalificeret.
Der var en generel diskussion omkring økonomien i at deltage ved U19 VM.
KONKLUSIONER

Det er bestyrelsens holdning, at vi som udgangspunkt skal deltage i de landsholdsturneringer, som vi kvalificerer sig til. De t er
dog til hver en tid en beslutning, der skal kunne indpasses i det aktuelle budget/ regnskab.
Der er velvilje til at se på, om der kan overføres et evt. overskud fra 2017, hvis der er overskud ud over det budgetterede.
Bestyrelsen har svært ved at vurdere, hvad en rimelig brugerbetaling er for en 14 dages tur til f.eks. Australien.
HANDLINGSPUNKTER

25 MIN

ANSVARLIG

8. SENIOR TURNERING 2018

DEADLINEDATOER

ANDERS

DISKUSSION

Der har været mange aflysninger i KL og 2. division i år. De to rækker har også været ramt af flere hold, der har trukket sig . Det
blev diskuteret, om sæsonen skal opdeles, så de to rækker før sommerferien er lagt sammen op opdelt Øst og Vest, for efter
sommerferien at blive opdelt i en top, der spiller kvalifikation op mod NL, og en bund, der spiller op placeringerne.
KONKLUSIONER

Punktet skal vendes på formandskongressen til oktober.
HANDLINGSPUNKTER

20 MIN
DISKUSSION

ANSVARLIG

9. ORIENTERING VEDR. KVARTALSREGNSKAB

DEADLINEDATOER

MIKAEL

Forventningerne til regnskabet for 2017 er fortsat uændret. Der er dog endnu ikke overblik over, hvad afholdelsen af EM i U19 og
EM i flag football kommer til at koste. Begge arrangementer er ikke budgetlagt, da vi først meget sent blev vært som følge af den
internationale splittelse.
Licensmæssig er der for amerikansk fodbold tegnet 30 licenser mindre ift. samme dato sidste år. For flag football er det 60
licenser, mens der for cheerleading er tegnet 60 licenser mere i 2016/ 17 ift. 2015/16.
Deltagerbetalingerne fra landsholdene er lavere pga. de aflyste aktiviteter. Dette medfører naturligvis også lavere udgifter på
eliteområdet. På samme måde er der færre kursusindtægter, men der er også færre udgifter på uddannelsesområdet.
KONKLUSIONER

Det skal undersøges, om U12/ U14 stævnerne fremadrettet kan lægges i Klubportalen, så der ikke kan deltages uden licens.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Undersøges, om U12/ U14 stævnerne kan lægges i Klubportalen

Nicolai

15 MIN

10. ORIENTERING VEDR. STRATEGIAFTALE I DIF

DEADLINEDATOER

MICHAEL B/ ANDERS

DISKUSSION

Vi har i starten af august modtaget DIFs Administrations indstilling på vores strategiaftale. De indstiller os årligt til 721 .000 kr.
mindre end vi har ønsket. Det er trods alt en fremgang på små 100.000 kr.
Vi har på baggrund af indstillingen lavet et høringssvar til DIFs bestyrelse. I svaret gøres det klart, at modtager vi 721.000 kr.
mindre end ønsket, må konsekvensen være, at det 4. spor, som DIF har bedt os lave , nedlægges. Der var i spor 4 afsat 750.000
kr. årligt.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

5 MIN

ANSVARLIG

11. EVENTUELT

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Næste bestyrelsesmøde
Søndag d. 8. oktober 2017 kl. 10.00 – 12.00 på Hotel Kong Frederik i Slagelse.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Nicolai Blom

Formand

Referent

Dato:

Dato:

DEADLINEDATOER

Anders Munch Skovgren

Peter Hvidberg

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Mikael Sohn Ottesen
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

Niels Højen Hansen

1. suppleant

2. suppleant

