
Bestyrelsesmøde 7-2017 
REFERAT 12-12-2017 KL 19.00 – 21.50 

IDRÆTTENS HUS, 
BRØNDBY 

 

MØDE INDKALDT AF Nicolai 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Nicolai 

REFERENT Nicolai 

TIDTAGER Michael B.  

DELTAGERE 
Michael Brøndum Hansen, Anders Munch Skovgren, Michael Pasieczny, Inge Romsdal, Peter 
Hvidberg, Nadia Panzio, Kasper Lindén, Niels Højen Hansen, Lars Carlsen og Nicolai Blom.  

AFBUD Sanne Ewé. 

 
Dagsorden 
 

 

10 MIN 
1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 14. 
NOVEMBER 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 

Inviter Nadia og Kasper Nicolai Hurtigst muligt 

 

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

 

DISKUSSION  

Virksomhedspraktikant 
Vores praktikant Kasper Skyum deltager i meget af det daglige arbejde. Han var med til JuleCup og sørgede for, at streamingen 
kom op at køre. Derudover arbejder han en del med alle de praktiske opgaver der er forbundet med Team Nordic. Han indgår i 
arbejdsgruppen, der arbejder med Regler for Rekruttering og derudover løser han andre forfaldende opgaver. 
 
 
 
 



Administration & kommunikation 
 
Konkurrencer – Cheerleading  
Jule Cup blev afviklet d. 18. november 2017 i Arena Randers. Nicolai var tilstede hele dagen, mens Lars og Kasper var der fra  kl. 
10.30 – 19.00. Det var en fin dag, hvor vi stort set hold tidsplanen. Der var enkelte tidspunkter, hvor vi kom bagud ift. planen, 
men det blev hentet ind, så konkurrencen var færdig på det angivne tidspunkt. Konkurrencen var meget vel organiseret.  
 
Der var en enkelt episode med en udøver, der blev skadet på konkurrencegulvet. På det pågældende tidspunkt var begge 
samaritter optaget af at behandle skader i opvarmningshallen, men den ene samarit blev hurtigt hentet ind i konkurrencehallen . 
Der er ikke nedskrevne regler omkring samaritter/ førstehjælpere til konkurrencer, men der har været en dialog efterfølgende, og 
Nicolai udarbejder et udkast til nogle regler/ retningslinjer. 
 
En anden udfordring ift. skader er, at flere klubber ser ud til at have for høje sværhedsgrader på deres rutiner. Hvis udøver ne 
udfører ting, som er over deres niveau – eller lige på grænsen – forøges risikoen for at det ikke lykkedes og derved risikoen for 
skader. Vi vil ligeledes forsøge at lave en vejledning til/ retningslinjer for, hvordan klubberne kan ramme det rigtige nivea u på 
deres hold.  
 
Der er modtaget oversigt over indtægter og udgifter fra Randers. Det endelige regnskab udarbejdes inden jul. Det ser ud til at 
konkurrencen giver et pænt overskud.  
 
 
Sammenlægning af KL og 2. division i foråret 2018 
Efter årsmødet blev der afholdt et møde med klubberne i KL og 2. division. Formålet med mødet var at træffe beslutning omkring 
en evt. sammenlægning af KL og 2. division i en øst og vest række før sommerferien. Anders præsenterede tankerne bag, og 
fordele og ulemper blev vendt, inden der blev stemt om ”forslaget”. 7 klubber ønskede at arbejde videre med forslaget, mens kun 
2 klubber ønskede den nuværende struktur.  
 
Der indarbejdes en 1. division øst og vest i Turneringskataloget, der efter sommerferien splittes op i KL og 2. division. En evt. 
opdeling er naturligvis afhængig af, at der kommer nok tilmeldinger. 
 
 
EM i cheerleading 2020 
Der holdes møde med Arena Randers d. 18. december 2017 omkring et evt. EM i cheerleading i 2020.  
 
 
Mermaid Bowl  
Der mangler forsat den sidste faktura fra Slagelse Kommune, det ser ud til, at regnskabet kommer til at ende omkring nul.  Dette 
betyder, at hverken DAFF eller Slagelse Wolfpack har tjent eller haft en udgift på arrangementet.  
 
 
U17 NM 
Der er igen fremsendt oversigt over økonomi og forslag til nye datoer for evaluering til Triangle Razorbacks. De har svaret tilbage, 
at deres formand vil kontakte os vedr. evaluering. Formanden rykkes for dette på mødet d. 15. december 2017. 
 
 
Indberetning fra Hawks AFC Herning 
På årsmødet gav klubbens repræsentanter udtryk for, at klubben havde sendt en klage vedr. en dommer fra Elming Bowl, som de 
forventede behandlet af Disciplinærudvalget eller bestyrelsen. Det er korrekt, at der er modtaget en mail fra klubbens træner 
vedr. den pågældende dommer. Han angiver det som en ”klage/indsigelse/observation”. Mailen er sendt videre til 
Dommerudvalget ift. at tage en samtale med den pågældende dommer. Dette er 6. oktober 2017 meddelt træneren.  
 
Der er fulgt op på mail og telefon med træneren, og formålet med mai len var på ingen måde at oprette en sag mod dommeren.  
 
 
Forløb omkring udvælgelse af Mermaid Bowl arrangør 
På årsmødet hævdede Hawks AFC Herning, at de var blevet afkrævet en svar ift. afholdelse af Mermaid Bowl på MCH Arena inden 
for 14 dage.  
 
Klubben har før sommerferien tilkendegivet, at de ønskede at byde på Mermaid Bowl i 2018 og 2019. I budmaterialet står, at det 
endelige bud skal indsendes omkring 1. september 2017 samt at arrangøren ville blive annonceret ved Mermaid Bowl 2017. Der er  
afholdt møde med klubben d. 24. august 2017, hvor klubben blev bedt om at finde ud af, hvorvidt Mermaid Bowl og det 
afsluttende U12/ U14 stævne kunne holdes på MCH Arena. Da klubben ikke havde give besked vedr. MCH Arena, er den rykket for 
et svar på telefon over flere gange. Da der er rykket over telefon, kan de præcise datoer ikke findes, men det huskes som ultimo 
september/ ultimo oktober, udmeldingen omkring 14 dage kan på ingen måde genkendes.  
 
 
Internationale klubturneringer 
Triangle Razorbacks har medio november henvendt sig vedr. deltagelse i CEFL. Det har medført en henvendelse til CEFL vedr. 
turneringens status samt forespørgsel på, hvilke hold der deltager i turneringen med henblik på at kunne vurdere, om det vil 
kunne gives tilladelse til deltagelse. Triangle Razorbacks meddeler herefter d. 18. november 2017, at de trækker sig fra CEFL.  
 
Efter årsmødet d. 26. november 2017 var der en samtale med Copenhagen Towers, Søllerød Gold Diggers og Triangle Razorbacks 
vedr. den internationale situation samt de internationale turneringer. Det nævnes for de tre klubber, at en fuldstændig afgørelse 
fra CAS kan løse op for den internationale situation med tre arrangører af internationale turneringer i Europa. På dette tidspunkt 
var forventningerne om en afgørelse med udgangen af måneden. IFAF har i dag oplyst at en afgørelse nok tidligst kan forventes 
primo januar. Triangle Razorbacks spørger ind til dette primo december, hvilket der svares på dagen efter. 



 
Det er meddelt Triangle Razorbacks og CEFL, at DAFF ikke kan godkende kampe mellem danske hold og ikke -IFAF hold, med 
mindre turneringen er godkendt af IFAF som i denne sæson. Det vil i værste fald kunne betyde udelukkelse fra IFAF aktiviteter for 
vores andre klubhold samt landshold. Det meddeles ligeledes, at pladserne til officielle internationale turneringer fordeles ud fra 
resultaterne i den danske turnering. Det betyder, at mestrene har førsteret, herefter nr. 2 osv .  
 
Det er meddelt CEFL, at hvis der er plads til et hold i CEFL, skal de kontakte IFAF, sådan at IFAF kan afgøre hvilket hold/ n ation, 
der skal tildeles pladsen.   
 
Lars og Nicolai har i dag holdt telefonmøde med Andy Fuller fra IFAF, der oplyste, at forud for denne sæson henvende CEFL sig til 
IFAF omkring godkendelse af deres turnering for 2017. CEFL anerkendte ifm. årets turnering Richard MacLearn som IFAF 
præsident samt IFAFs regler ift. anti doping, det juridisk system mv. som værende over CEFLs regler. Dette førte til, at IFAF lod 
det være op til de enkelte nationer, om hold fra deres land kunne deltage i turneringen i 2017. IFAF har ikke modtaget 
henvendelse fra CEFL vedr. 2018, så de har ikke forholdt sig til turneringen, og der er ingen aftale om, at nationerne selv kan 
afgøre, om deres hold må deltage i turneringen. 
 
Triangle Razorbacks hævder, at de sidste år søgte om at deltage i CEFL for to år. DAFF er af den klare opfattelse at der var tale 
om en et årig aftalen, hvilket også var det, der blev godkendt af de øvrige nordisk lande og England. Det fremgår ligeledes af 
mailkorrespondancen, at Triangle Razorbacks søgte om deltagelse for 2017. Fremadrettet skal administrationen sikre skriftlighed i 
forhold til aftaler og tilladelser med foreninger.  
 
Triangle Razorbacks har udsendte en pressemeddelelse omkring, at de nægtes deltagelse i CEFL af DAFF. American Football 
International (AFI) har henvendt sig om en udtalelse til klubbens pressemeddelelse, hvilke de fik onsdag i sidste uge. AFI 
offentliggjorde historien lørdag. 
 
Triangle Razorbacks har bedt om et møde med DAFF vedr. sagens forløb. Mødet afholdes fredag d. 15. december 2017 i Vejle 
med deltagelse af Michael B., Lars og Nicolai. 
  
 
Sport & udvikling 
 
Talent & Landshold 
I øjeblikket er det Cheerleadinglandsholdet der fylder meget, hvor der var anden try-out den 2. og 3. december 2017. Det er nu 
klart, at Coed ikke har et tilstrækkelig højt niveau i år og vi derfor ikke sender et Coed landshold til Verdensmesterskabern e. Vi vil 
bruge de allerede planlagte landsholdstræninger til åbne Coed træninger, hvor både øvede såvel som mindre erfarne er velkomne, 
og hvor der vil blive trænet på skills, stunts med mere, alt sammen så vi højner Coed niveauet i Danmark. Målet er, at denne 
satsning skal resultere i, at vi igen i 2019 har et Coed landshold med til verdensmesterskaberne. 
 
Vi er i gang med at lægge sidste hånd på nyheden vedr. dette, samt færdiggøre invitationsbrevene til alle de udtagne udøvere – 
begge del skulle gerne sendes/offentliggøres den 12. december 2017. 
 
Derudover skal det bemærkes, at All Girl landsholdet i år holder meget højt niveau. Da vi ikke har noget Coed landshold, har 
landstrænerne Lina Kogoj og Matjaz Gerbec spurgt assisterende landstræner Mie Høg Hegaard om hun vil indgå i All Girl 
landsholdstruppen som aktiv. Dette gøres af den årsag, at Mie, grundet hendes store erfaring og høje niveau, vil ved at være 
aktiv i træninger kunne være rollemodel for de andre backspots, som vil kunne lære en masse af Mie og derved udvikle sig. Dette 
kan lade sig gøre, da vi ikke har 2 landshold, og derfor er der ikke det samme behov for trænere. Mie vil dog stadig være 
assisterende landstræner og vil stadig virke som sådan til træningssamlingerne sammen med den anden assisterende landst ræner 
Cæcilie Tindbæk. 
 
Danmarks dame- og herre-landshold i flag-football har den 11. december deltaget ved uddelingen af Kulturministerens Idrætspris 
2017. Dette foregik i Egtveds Pakhus, og tilstede var DAFFs formand Michael Brøndum Hansen og DAFFs Sport schef Lars Carlsen. 
 
Derudover er Team Nordic i amerikansk fodbold blevet en realitet, også selvom det længe så ud som det ikke ville kunne 
realiseres i 2017, da der var svært at få alle nordiske lande til at komme til enighed og lægge de nødvendige ressou rcer i 
projektet. Det lykkedes i sidste øjeblik og holdet ender med at være på 46 spillere, hvoraf de 16 er fra Danmark, så vi er go dt 
repræsenteret. På ledelsessiden, pegede de andre nordiske lande, sammen med Jim Criner, på, at John Skjørbæk skulle med i  
staff på Team Nordic i samme funktion som på de danske landshold, equipment manager. De pegede ligeledes på, at Lars Carlsen 
skulle med som træner, og være assisterende head coach for holdet. Team Nordic skal spille mod Team USA fredag den 12. 
januar på AT&T Stadium i Dallas, TX, og spillere skal ankomme til Dallas den 7. januar for at være i camp op til kampen, og de 
rejser hjem igen den 13. januar 2018. 
 
 
Uddannelser 
Cheerleadingudvalget og Malene er i fuld gang med at revidere uddannelser og højne kvali teten af materialet. Alt materiale er 
gennemgået og e-læring er ved at blive tænkt med ind i den fremtidige revidering. Opgaverne er fordelt og gruppen mødes igen i 
januar for at fortsætte processen. 
 
Der blev afholdt DU møde den 11.november 2017 vedr. Dommeruddannelser 2018 for amerikansk fodbold, og der arbejdes på 
nogle fornyelser bl.a. implementering af e-læring, samt undervisningsmateriale til U12/U14 dommere. 
 
Se vedlagte referat for mere info. 
 
Derudover har Malene og Thomas deltaget i DIFs Uddannelsesnetværksmøde, hvor der var fokus på e-læring og uddannelser. De 
har begge ligeledes også deltaget i DIFs e-lærings kursusforløb, og de arbejder videre med at få det nødvendige indblik og 
knowhow i DIFs e-læring, så vi kan bruge det i vores uddannelser. Status på implementering af e-læring i diverse uddannelser 
fremlægges for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde 



 
Udvikling 
Flag-football - Der er blevet brugt en del tid på at hjælpe flag-football med at få etableret et Flag-football Udvalg i DAFF, hvilket 
er lykkes, og medlemmer blev valgt ind på Årsmødet. Der har siden været afholdt første møde den 5. december 2017, hvor 
udvalget har konstitueret sig selv, og her skal det nævnes, at Lars Abrahamsen blev formand. Malene er i løbende dialog med 
udvalget og næste møde bliver medio januar 2018. 
 
Åben skole – Jacob Jensen fra Horsens Stallions har, som tidligere nævnt, udarbejdet et projekt til Åben Skole -forløb, hvilket har 
haft succes i Horsens, og som Jacob gerne så blev spredt ud til resten af Danmark. Malene og Lars har set nærmere på projektet 
igen og har møde med DIF den 12. december 2017 vedr. hvilke muligheder der for at få finansiering fra DIFs Initiativpulje, og  
hvad der skal til, for at dette skal kunne realiseres. Afdelingen arbejder videre med projektet, og skal hele tiden have 
ressourcebehov med i overvejelserne. 
 
U12/U14 – Der er afholdt evalueringsmøder Øst/Vest, hvor udfordringerne i 2017 blev debatteret med henblik på løbende 
forbedring af projektet. Thomas arbejder på at færdiggøre referatet fra  de 2 møder.  
 
 
Organisation 
Der har været afholdt Årsmøde, hvilket har taget lidt tid. Derudover er der blevet brugt en del tid på, at få den indgåede 
Strategiaftale med DIF, på plads i DAFF. Vi har afholdt møder både som samlet organisation, men vi har også brugt en del tid i 
S&U afdelingen til at definere og fordele opgaverne, der ligger i Strategiaftalen, samt at få det implementeret i den daglige  drift 
der ligger i afdelingen og forbundet. På næste bestyrelsesmøde fremlægges status på, hvorledes Strategiaftalen er blevet 
operationaliseret. Malene besøgte den 2. december cheerleading landsholds try-out og fik en kort snak med nogle udøvere og 
trænere. 
 
Lars var med til Jule Cup den 18. november 2017.  
 

KONKLUSIONER  

Der er lagt et billetgebyr på 10 kr. på alle entrebilletter ved de tre cheerleadingkonkurrencer. Det skal besluttes, om vi fortsat skal 
opkræves dette gebyr, der kan bruges på et Coed landsholdsudviklingsprojekt, der skal forberede landsholdet til at kunne  deltage 
ved Worlds i 2019, eller om vi skal undlade at opkræve gebyret.  Der skal udarbejdes beslutningsoplæg. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Lav beslutningsoplæg vedr. billetgebyret. Michael P og Lars 
Næste 
bestyrelsesmøde 

Fremlæggelse af status for implementering af e-læring. 
 

Lars 
Næste 
bestyrelsesmøde 

Arbejd videre med projektet vedr. den åben skole. 
 

Lars  

Præsentation af opgavefordelingen ift. Strategiaftalen. Lars og Nicolai 
Næste 
bestyrelsesmøde 

 

30 MIN 

 
3. VALG AF NÆSTFORMAND OG FORDELINGAF POLITISKE 
ANSVARSOMRÅDER SAMT VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN 
 

MICHAEL B/SANNE 

DISKUSSION  

Kasper præsenterede kort sig selv: 
• Aktiv spiller i Avedøre Mammoths 2003 – 2016 
• Landstræner Herrelandsholdet, Flagfootball 2015 – stadig aktiv 
• IFAF Bestyrelsesmedlem som Atleternes repræsentant 2014-  stadig aktiv 

 
Nadia præsenterede kort sig selv: 

• Har været i sporten i 14 år 
• Har deltaget på landsholdet fire gange 
• Er international uddannet dommer 
• Er træner i Jam Aalborg Cheer 

 

KONKLUSIONER  

Michael P. blev genvalgt som næstformand. 
 
Michael B. reflekterede over det seneste års arbejde samt det kommende års arbejde. Han ha r følgende overvejelser/ forslag:  
 

- Bedre brug af skabelonen til beslutningspunkter. Dette vil kvalificere beslutningerne og debatterne.  
- Fint med kortere orienteringer fra de to ledere.  
- Samarbejdet med udvalgene skal optimeres. Det kunne være rart, hvis der kunne være en sides orientering på hvert 

bestyrelsesmøde fra de forskellige udvalg. Det aftales, at udvalgsreferaterne lægges i bestyrelsesmappen, så 
medlemmerne kan holde sig orienteret. 

- Det skal arbejdes på at får informeret hurtigt ud.  
- Det skal fortsat arbejdes med åbenhed og tillid medlemmerne imellem.  



- Code of conduct i Forretningsordenen er rigtig godt redskab, som bestyrelsens arbejder ud fra. 
 
Forretningsordning inkl. Code of conduct blev vedtaget og underskrevet. 
 
Ansvarsområde og kompetancematrix blev diskuteret. Michael B., Anders, Lars og Nicolai laver et udkast til, hvilke områder der skal 
være i Ansvarsområde og kompetancematrix, så den kan bruges effektiv. Med den nye Strategiaftale med DIF er der behov for at 
revidere matrix’en. Dette sker ud fra vores strategiske spor og konkret udvikling i de enkelte spor tsgrene. 
 
Sanne har ønsket orlov fra bestyrelsen i en kortere periode – sandsynligvis frem til slutningen af januar 2018, da hun 
arbejdsmæssigt har en del store og vigtige opgaver. Det besluttes at Sanne får orlov. På næste bestyrelsesmøde besluttes det, om 
vi skal aktivere en af vores suppleanter. 
 
Det besluttes, at Nicolai er referent ved møderne, og at referaterne sendes ud til hele bestyrelsen hurtigst muligt efter mødet – 
gerne inden for et døgn, hvis dette kan lade sig gøre. Bestyrelsen har en uge til at kommentere på referatet, herefter sendes et 
revideret referat rundt. Det reviderede referat lægges på hjemmesiden. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Lav udkast til revideret Ansvarsområde og kompetancematrix 
Michael B, Anders, Lars og 
Nicolai 

Hurtigst muligt. 

 

30 MIN 4. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDE MICHAEL B 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

De kommende bestyrelsesmøde blev fastlagt til: 
 
Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 18.00 i Brøndby 
Torsdag d. 7. juni 2018 kl. 18.00 i Brøndby 
Torsdag d. 23. august 2018 kl. 18.00 i Brøndby 
Torsdag d. 27. september 2018 kl. 18.00 i Brøndby 
Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 18.00 i Brøndby 
Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 18.00 i Brøndby 
 
Formandskongres bliver søndag 28. oktober 2018 kl. 10-17, mens årsmøde bliver søndag d. 25. november 2018 kl. 10-13.  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

0 MIN 5. UDVIKLING AF KVINDE FOOTBALL SANNE 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Punktet udsættes til næste møde, da Sanne måtte melde afbud. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

15 MIN 6. EVALUERING AF ÅRSMØDE 2017 MIKAEL B 

DISKUSSION  

Årsmødet blev gennemført roligt og inden for den afsatte tid. John Christoffersen fra IF SOR gjorde det rigtigt godt som dirigent. 
 
Der blev spurgt ind til et par specifikke punkter i regnskab og budget, hvor der kunne være svaret lidt tydeligere. Der skal 
udarbejdes og offentliggøres eventregnskaber for de tre cheerleadingkonkurrencer samt  Mermaid Bowl. De fire regnskaber skal 
præsenteres på næste bestyrelsesmøder.  
 
Det var meget positivt, at Dommerudvalget og Cheerleadingudvalget var godt repræsenteret. Bestyrelsen ser gerne, at alle udva lg 
er lige så godt repræsenteret.   
 



KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Spørg John om dirigent til næste årsmøde Nicolai Inden jul. 

Præsenter eventregnskaber  Nicolai 
Næste 
bestyrelsesmøde 

 

5 MIN 7. FORMANDKONGRES/ BUDGETMØDE 2018 MICHAEL B 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Formandskongressen omdøbes til Budgetmøde, så det er tydeligt for alle klubber, at det kommende års budget diskuteres på 
mødet. Herudover skal der naturligvis være andre relevante emner som i år.  
 
I Sverige afsætter SAFF et par hundrede tusinde til overnatning og forplejning ifm. deres formandsmøde. Vi bør overveje, om vi 
skal indarbejde dette i budgettet for 2019, så budgetmødet kan være med overnatning.  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

25 MIN 8. STEMMESYSTEM I DAFF – 1-3 STEMMER PR. FORENING MICHAEL B 

DISKUSSION  

Der var diskussion om, hvordan medlemskaber og kontingent skal være. Det blev ligeledes diskuteret alternative måder at 
strukturere medlemskaber, kontingent og licenspriser. 
 

KONKLUSIONER  

Der er enighed om, at der skal være et maksimum på, hvor mange medlemmer en forening kan have på et flag football- og 
cheerleadingmedlemskab. Der er konkret nogle store og mellemstore cheerleadingklubber, der betaler det ”lille” 
cheerleadingkontingent, hvor alle amerikanske fodboldklubber skal betale det ”store” kontingent  – uanset størrelse.  
  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Udarbejd udkast til ny struktur for medlemskaber og kontingent. Michael P. 
Næste 
bestyrelsesmøde 

 

15 MIN 9. EVENTUELT MICHAEL B 

DISKUSSION  

Allan Højberg fra Rockets Cheerleaders har de sidste fire år optaget alle cheerleadingkonkurrencer. Vi bør tage kontakt til h am ift. 
streaming fra vores konkurrencer. 
 
Flag footballudvalget er klar til at gå i gang med at arbejde. Udvalget savner lidt information omkring økonomiske rammer og 
muligheder.  
 
Der er ønske fra cheerleadingklubberne omkring mere reklame for konkurrencerne. Der er udfordring omkring 
konkurrenceformen, hvor resultatet først kommer sidst på dagen, hvilket ikke gør sporten TV venlig. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Kontakt Allan Højbjerg. Louise I løbet af januar 

Kontakt Flag footballudvalget Malene Hurtigst muligt 

 



 
Dato: 

 

 

Michael Brøndum Hansen 

Formand 

Dato: 

 

 

Nicolai Blom 

Referent 

 
 
Dato: 

 

 

Anders Munch Skovgren 

Bestyrelsesmedlem 

Dato: 

 

 

Michael Pasieczny 

Næstformand 

 
 
 
Dato: 

 

 

Nadia Panzio 

Bestyrelsesmedlem 

Dato: 

 

 

Kasper Lindén 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

Dato: 

 

 

Peter Hvidberg 

Bestyrelsesmedlem 

Dato: 

 

 

Sanne Ewé 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

 
Dato: 

 

 

Inge Romsdal 

1. suppleant 

 

Dato: 

 

 

Niels Højen Hansen 

2. suppleant 

 

 

 

 

 


