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Referat af  
 

Ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 
 

Søndag d. 26. november 2017 kl. 11.00 – 13.45 
i Østergade Forsamlingshus, Østergade 33, Middelfart 
 

 

1 Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

John Christoffersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at årsmødet var lovligt 

indkaldt. 

 

Nicolai Blom Pedersen blev valgt som referent. Jakob Udengaard og Jan Henriksen 

blev valgt som stemmetællere.  

 

Der var til årsmødet fremmødt 33 klubber med i alt 83 stemmer. 

 

 

2 Formanden aflægger beretning. 

 Formand Michael Brøndum Hansen supplerede sin skriftlige beretning med en 

mundtlig beretning.  

 

 Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

 

3 Udvalgsberetninger til godkendelse. 

 Disciplinærudvalgets beretning blev godkendt. 

 

Appeludvalgets beretning blev godkendt.  

Der blev opfordret til, at sager i udvalget bliver afgjort hurtigere, da 

sagsbehandlingstiden opleves som lang. 

 

Dommerudvalgets beretning blev godkendt.  

Beretningen blev debatteret.  

 

Cheerleadingudvalgets beretning blev godkendt. 

 

 

4 Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 Det reviderede regnskab for 2016 blev fremlagt og godkendt. 

 

 

5 Godkendelse af budget og fastsættelse af foreningskontingent, 

turneringsgebyr og licensafgift. 

 Bestyrelsens forslag til budget for 2018 blev fremlagt, og der blev spurgt ind til dette. 

 

DAFFs bestyrelses forslag til priser og budget for 2018 blev herefter godkendt med 

stemmer 61 for, 19 stemmer imod og 3 blanke stemmer.  

 

   

6 Behandling af indkomne forslag. 
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1. Forslag om ændring af vedtægterne for Cheerleadingudvalget 

Forslaget blev vedtaget. 

 

2. Forslag om etablering af Flag footballudvalg 

Forslaget blev vedtaget. Det blev præciseret, at der skal vælges én formand og 

fire medlemmer til udvalget, dette skal rettes til i forslaget. 

 

3. Forslag vedr. udsendelse af årsregnskab 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

7 Valg af øvrig bestyrelse, og suppleanter til denne.  

Anders Munch Skovgren blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en toårig 

periode.  

 

Kasper Lindén og Nadia Panzio blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig 

periode. 

 

Inge Romsdal blev genvalgt som 1. suppleant for en etårig periode. 

 

Niels Højen Hansen blev valgt som 2. suppleant for en etårig periode. 

 

 

8 Valg til faste udvalg 

 

Disciplinærudvalget 

Heinz Svoldgaard Hviid genvælges som formand for en etårig periode. 

 

Brian Sarby og Claus Nordberg Larsen genvælges som repræsentanter for 

amerikansk fodbold for en etårig periode.  

Elex Kristensen genvælges som suppleant for amerikansk fodbold for en etårig 

periode.  

 

Niklas Dyrby Johansen og Casper Iisager genvælges som repræsentanter for flag 

 football for en etårig periode.  

Danijela Gusak genvælges som suppleant for flag football for en etårig periode. 

 

Mikael Sohn Ottesen genvælges som repræsentant for cheerleading for en etårig 

periode. Isabell Dam Sehested Jensen vælges som repræsentant for cheerleading 

for en etårig periode.  

Mie Høeg vælges som suppleant for cheerleading for en etårig periode. 

 

Appeludvalget 

Formand Jacob Holm blev genvalg for en etårig periode. 

 

Medlemmer Rasmus Ryberg og Timothy Jensen blev genvalgt for en etårig periode. 

 

Bo Morville Schrøder blev genvalgt som suppleant med juridisk uddannelse for en 

etårig periode. 

 

René Møller blev genvalgt som medlemssuppleant for en etårig periode. 

 

Dommerudvalg 
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Formand Frank Rasmussen blev genvalgt for en etårig periode. Medlemmer Martin 

Mikkelsen, Kim Larsen og Kim Larsen blev genvalgt for en etårig periode. 

 

Peter Clausen blev genvalgt til udvalget med 30 stemmer, Rasmus Søby fik 29 

stemmer, mens 24 stemte blankt.  

 

Udvalget konstituerer sig selv efterfølgende ift. formand.   

 

Cheerleadingudvalget 

Formand Christina Lissa Jacobsen blev genvalgt for en toårig periode.  

 

Anine Ditmer blev genvalgt for en toårig periode. Lasse Salomonsen blev valgt for 

en toårig periode. Josephine Elene Hansen blev valgt for en etårig periode. 

 

Flag footballudvalget 

Til udvalget blev valgt Niklas Dyrby Johansen, Kasper Brandt, Claes Scherwin, 

Lars Abrahamsen og Danijela Gusak.  

Udvalget fik mandat til at konstituere sig selv ift. formand og medlemmer. 

 

 

Årsmødet henstiller til kandidaterne i de forskellige udvalg, at de deltager på 

årsmødet. 

 

 

9 Valg af to revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern revisor. 

Sus Andersen blev genvalgt som revisorer for en etårig periode. Jens Blaabjerg 

Hartoft blev valgt som revisorer for en etårig periode. 

 

Mikael Sohn Ottesen blev valgt som revisorsuppleant for en etårig periode. 

 

EY blev for en etårig periode genvalgt som ekstern revisor. 

 

 

10 Eventuelt. 

 Der blev spurgt ind til dommerkurserne. De fleste kurser kommer til at ligge i marts 

2018. Dommerudvalget arbejder i øjeblikket på at afstemme det sidste med 

værterne for kurserne. 

 

Michael B. Hansen opfordrede alle til at deltage i formandskongresserne. 

 

 

Referatet er godkendt af: 

 

Dato: Mandag 27. november 2017 

 

 

John Christoffersen 

Dirigent 

Dato: Mandag 27. november 2017 

 

Nicolai Blom Pedersen 

Referent 
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