
Bestyrelsesmøde 5-2017 
REFERAT 08-10-2017 KL 10.00 – 12.15 

HOTEL FREDERIK D. II, 
SLAGELSE 

 

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, Sanne 
Ewé, Niels Højen Hansen, Jacob Østergaard Brinkløv, Lars Carlsen og Nicolai Blom.  

AFBUD Michael Pasieczny, Inge Romsdal og Mads Herskind. 

 
Dagsorden 
 

 

5 MIN 
1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 29. 
AUGUST 2017 
 

 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Læg referatet på hjemmesiden. Nicolai Hurtigst muligt 

   

5 MIN 1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST  

DISKUSSION  

 
 
 

KONKLUSIONER  

Listen blev gennemgået og opdateret. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet. Nicolai 
Efter godkendelse af 
referat 

 

50 MIN 
2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG 
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION 
 

 

DISKUSSION  

 
Administration & kommunikation 
 
Turnering – Flag football 
Dannebrog Bowl måtte flyttes til Herlev Rebels, da Københavns Kommune lukkede for brugen af Fælledparken. Det havde under 
alle omstændigheder været nødvendigt at flytte arrangementet, da ikke en eneste frivillig ønskede at hjælpe. Dannebrog Bowl 
blev gennemført med frivillige fra Herlev Rebels samt et par andre.  
 



Det er DAFFs og bestyrelsens holdning at vi sætter ressourcer af til at udvikle flag sporten og får dem integreret på samme v is 
som amerikansk fodbold og cheerleading, men der er behov for, at flag footballklubberne tilkendegiver, om de ønsker at være del 
af forbundet. DAFF kan med fokus på den samlede økonomi ikke forsvare at lægge så mange ressourcer i sporten, når der ikke 
bidrages med mere fra flag footballklubberne og de frivillige. Der skal holdes et møde med flag footballklubberne. Det blev aftalt, 
at Michael B. deltager på flag udviklingsmøde onsdag den 11.10.2017 med det fokus at få flag klubberne til at deltage aktive i 
udviklingen af deres sport og deres arrangementer. 
 
 
Copenhagen Tomahawks kvindeholds deltagelse i den svenske turnering 
Holdene fra den svenske liga har givet positive tilbagemeldinger, så Tomahawks kvindehold i 2018 kan deltage i den svenske 
turnering.  
 
 
Mermaid Bowl  
Der er brugt rigtig mange ressourcer på planlægningen af Mermaid Bowl.  Der foretages en evaluering på hvad der gik godt, og 
hvad der skal gøres bedre til næste år.  
 
Mermaid Bowl i 2018 og 2019 skal igen afvikles i Slagelse. Ud over Slagelse havde to klubber budt ind på at afholde Mermaid B owl 
de to år. Den ene klub træk sit bud, mens den anden klub ikke kunne få et endeligt svar fra det påtænkte stadion, så de var også 
nødsaget til at trække deres bud.   
 
 
Elming Bowl og Development Bowl 
Elming Bowl og Development Bowl blev afholdt i Herning d. 30. september 2017. Thomas og Nicolai deltog fra DAFF. Der var en 
episode under Development Bowl, hvor der efterfølgende er brugt en del tid på den i bl.a. Dommerudvalget. 
 
 
EM i flag football 
EM i flag Football, blev gennemført med stor tilfredshed fra de deltagende nationer. Det var rigtigt svært at mobiliserer fri villige til 
arrangementet. Det var en overraskelse at administrationen skulle bruge så mange timer på  arrangementet, da frivillige fra flag 
football ikke deltog som aftalt. Flere bestyrelsesmedlemmer endte også med at hjælpe til. 
 
 
Arbejdsgruppe vedr. ressourcefordelingen i DAFF 
Der er endnu ikke afholdt møde i gruppen, da alle har en meget travl kalender.  
 
 
Udsendelse af årsrapport 2016 
Der er ikke indkommet spørgsmål fra klubberne til Årsrapporten. 
 
 
Dommerudvalget 
Bestyrelsen fastholder et tæt samarbejde med Dommerudvalget, og har deltaget ved de seneste to møder. Udvalget skal arbejde 
på at være synlige på årsmødet og fortsat aktivt medvirke til udviklingen af vores sport. Det er vigtigt, at udvalget har en klar 
organisation, der varetager både bredde og elite dommere, så vi sikrer kommende generationer af dommere, i både ungdoms og 
senior rækkerne. 
 
Bestyrelsen vil gerne have en beskrivelse på de priser, udvalget uddeler – hvilke og kriterierne de uddeles efter. 
 
Bestyrelsen slår fast at det høje niveau på vores bedste dommere ønskes fastholdt og udbygget. Vi har rigtigt dygtige dommere 
som gør et stort arbejde for at udvikle football.     
 
 
Sport & udvikling 
 
Flag EM. 
Ved Flag-EM gjorde de 2 Danske landsholdet det meget fornemt – idet herrerne vandt EM for 5. gang i træk, og damerne vandt 
EM for første gang nogensinde. (faktisk den første medalje damelandsholdet har vundet ved noget mesterskab)  
 
 
E-learning kurser 
Dette er i proces, og vores medarbejdere har været på kursus hos DIF og klar til at sætte et program klar. Vi forventer at der 
fremover bliver del af vores uddannelser og uddannelsestilbud. 
 
 
Idrætslærernes forum 
Cheerleading har været vist frem på Idrætslærernes Forum for 200 lærer, hvilket har givet god reklame for sporten, Marlene har 
lavet nogle film. Flag blev vist for 13 lærer ved en workshop. Der følges op på de konkrete resultater. 
 
 
Afsluttende stævne for U1, U12 og U14 
Medarbejderne har brugt meget tid på det afsluttende ungdomsstævne i Slagelse, som er det største vi indtil nu har afviklet. 
 
 
 
 



U17 landsholdet 
Idet Finland meddelte, at de kun kom med et hold, skulle der tages beslutning om hvad vi skulle gøre, da vi havde indkaldt 90  
spillere (2 hold) til uge 42. Beslutningen blev, at vi fastholder 90 spillere og 2 hold, hvor det ene hold spiller U17NM og det andet 
spiller scrimmage. Beslutningen omkring de to hold er blevet modtaget positivt af både spillere, forældre, trænere og andre m ed 
interesse for landsholdet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med måden den situation blev håndteret, set i lyset af at Finland i 
sidste øjeblik valgte at kun stille med et hold. 
 
 
Nordisk Børn- og Ungekonference 
Sanne fra bestyrelse og Nicolai Brødskov fra Triangle Razorbacks var sammen med Lars på DIF børn og ungekonference. Der blev 
etableret en række gode kontakter, og inspiration til fremtiden. Det var opfattelsen at der var flere positive signaler fra D IF 
omkring den politiske fremtid på området. 
 
Der blev lagt op til at netværke imellem de forskellige idrætsgrene.  
 
 
ATK 
Lars har haft møde med Rugby forbundet omkring ATK, omkring 2018 strategi. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Bed Dommerudvalget om beskrivelse af dommerpriser   
 

10 MIN 
 
3. KORT ORIENTERING OM DIF BUDGETMØDE OG 
STRATEGIAFTALE 

MICHAEL B 

DISKUSSION  

Michael B. og Mikael deltog i DIF budgetmøde fredag og lørdag. Der var bl.a. en debat omkring  Good governance, og hvorvidt der i 
DIF bestyrelse skal være en aldersgrænse eller et loft over, hvor længe man kan sidde i bestyrelsen. Det kunne være interessa nt at 
tage denne debat i DAFF også.  Derudover er der fortsat stor fokus på at få flere kvinder ind i bestyrelserne, dette bakker DAFF 
selvfølgelig op omkring. 
 
Derudover var der en opfordring til at arbejde med lokalpolitikerne, specielt op i mod kommunevalget. 
 
Surf og paddelboard blev optaget som nyt medlem i DIF.  
 
Budgettet blev gennemgået og debatteret. Debatten var udelukkende omkring arbejdet med at udarbejde strategiaftalerne.  
  

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

5 MIN 
4. KORT ORIENETRING OM IFAF SITUATIONEN – HERUNDER CAS 
AFGØRELSEN 

MICHAEL B 

DISKUSSION  

Der er kommet en tydelig afgørelse fra CAS, der fastslår, at Tommy Wiking gik af som IFAF præsident d. 30. april 2015. Alle 
beslutninger truffet af Tommy Wiking som IFAF præsident eller på vegne af IFAF herefter er ugyldige. 
 
Tyrkiet har tilkendegivet, at de melder sig ind i IFAF. Det virker til, at flere andre lande også er på vej til at melde sig ind.  
 
Vi arbejder på at afvikle en IFAF dommer clinic til februar 2018. Frank Kristensen er primus motor på dette.  
 
Næste årsmøde i IFAF er ifm. VM i flag football i Panama.  
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   



 

50 MIN 5. BUDGET 2018 MICHAEL B 

DISKUSSION  

Budgettet for 2018 blev drøftet.  

KONKLUSIONER  

Budgetgruppen arbejder videre budgettet til fremlæggelse på den kommende formands kongres. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Tilpas budget Nicolai Uge 42 

 

5 MIN 6. EVENTUELT MICHAEL B 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 
 
Dato: 

 

 

Michael Brøndum Hansen 

Formand 

Dato: 

 

 

Nicolai Blom 

Referent 

 
 
Dato: 

 

 

Anders Munch Skovgren 

Bestyrelsesmedlem 

Dato: 

 

 

Peter Hvidberg 

Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
Dato: 

 

 

Mikael Sohn Ottesen 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

Dato: 

 

 

Sanne Ewé 

Bestyrelsesmedlem 

 

 
Dato: Dato: 



 

 

Jacob Østergaard Brinkløv  

Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Niels Højen Hansen 

2. suppleant 

 

 

 

 

 


