
Bestyrelsesmøde 2-2018 
REFERAT 07-06-2018 KL 18.35 – 21.50 

IDRÆTTENS HUS, 
BRØNDBY 

 

MØDE INDKALDT AF Nicolai 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Nicolai 

REFERENT Nicolai 

TIDTAGER Michael B.  

DELTAGERE 
Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny, Inge Romsdal, Sanne Ewé, Nadia Panzio, Kasper 
Lindén, Niels Højen Hansen, Lars Carlsen og Nicolai Blom.  

AFBUD Anders Munch Skovgren 

 
Dagsorden 
 

 

5 MIN 
1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 8. MARTS 
2018 
 

 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Referatet var rundsendt og godkendt på mail.  Referatet blev underskrevet. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

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 

 

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

 

DISKUSSION  

Virksomhedspraktikant 
Magnus Kirkeby Hansen er i otte ugers virksomhedspraktik hos os. Han arbejder med Rookie Day, revidering af Niveau 2 
træneruddannelsen i amerikansk fodbold og fastholdelseskonceptet for U16. Magnus er uddannet fra Idræt på Aalborg Universitet  
og sidder på kontoret i Århus.  
 
 
Ansættelse af administrativ koordinator 
Vores nye administrative koordinator er kommet godt i gang. Hun overtager flere og flere opgaver, og er selvkørende på de 
opgaver, som hun allerede sidder med.  
 



 
Cheerleading- og Flag footballudvalg 
Referaterne fra Cheerleading- og Flag Footballudvalget var lagt i mappen til orientering.   
 
 
Administration & kommunikation 
 
Konkurrencer – Cheerleading  
DM blev afviklet d. 7. april 2018 i Brøndby Hallen. Tilskuermæssigt var der færre end i 2016, men der var fortsat rigtigt man ge. 
Der er vurderes mellem 2.700 – 2.800 betalende ud fra forsalg samt omsætning på dagen.  
 
Det samlede regnskab er ikke færdigt, men det skønnes, at det samlede overskud bliver på 320.000 kr., der er fordelt ligeligt 
mellem DAFF og den arrangerende klub.  
 
Sommer Cup afvikles lørdag d. 9. juni 2018 i Gentofte Sportspark. Der er tilmeldt 560 betalende udøvere, hvilket er 15 mere e nd 
sidste år. 
 
Konkurrencerne for 2018-2020 er fordelt, og der er afholdt det første møde med klubberne og et andet er planlagt til senere i 
juni. Desværre kan vi ikke få bekræftet datoen for Jule Cup 2019. Gigantium ikke vil booke før de har Aalborg Håndbolds 
europæiske kampprogram i september, og Stadionhallen vil ikke booke noget, før de har AaBs kampprogram i Superligaen. 
Klubben er nu i dialog med Nordkraft, ellers kan et alternativ være at flytte det til en anden by. Vi kan ikke melde datoerne for 
konkurrencerne ud, før vi har datoen for Jule Cup 2019 på plads. 
 
 
Turnering – Amerikansk fodbold 
Turneringen er godt i gang, og vi nærmer os de første mesterskaber i Jylland/ Fyn og Sjælland/ Skåne. Det er fortsat for tidligt at 
evaluere den nye struktur.  
 
Deadline for tilmelding til efterårets turnering bliver ultimo juni 2018. Tilmelding udsendes i starten af uge  24. 
 
 
Turnering – Flag football 
Turneringen er også godt i gang her, og det virker til at fungere med de to rækker. 
 
 
Licenskontrol – U12/ U14 
Der er gennemført licenskontrol d. 26. maj 2018 på de to stævner i Århus og Slagelse. Begge steder var der godt styr på 
licenserne. I Århus havde alle spillere licens, mens der i Slagelse var et par stykker, der ikke fremgik på licenslisten. En klub havde 
skifte hele bestyrelsen ud, og der var ikke blevet overleveret ift. oprettelse af licenser, der var derfor ikke styr på licen serne. Inge 
følger op på dette og tager et møde med klubben, så de kan få oprettet licenser.  
 
 
Rookie Day - juni 
Det virker ikke til, at klubberne har taget Rookie Day d. 9. juni 2018 til sig. Sidste status har ni tilmeldte klubber, men d er er 
rykket en sidste gang. Det er svært at kalde eventet landsdækkende med ni klubber. Arrangementet evaluer es, og der tages evt. 
dialog til klubberne omkring hvornår og hvordan en sommer rookie day skal afvikles.  
 
 
Persondataforordningen 
Vi er kommet i mål med Persondataforordningen, men der ligger en udfordring i, at diverse lister og oversigter ikke længere k an 
være offentligt tilgængelige. Dette forhindrer den åbenhed, som der ønskes omkring dispensationer, disciplinærsager mv.  
 
 
Sport & udvikling 
 
Talent & Landshold 
 
Cheerleading 
 
Infomøder – vi afholdte igen i år infomøder for forældre omkring turen til Orlando. Dette blev gjort i forbindelse med DM og der 
var rigtig god feedback på mødet efterfølgende, da forældrene følte, at de fik et godt indblik i hvad udøverne oplever i Orla ndo. 
I forbindelse med DM besøgte vi også landsholdstræningen og gav informationer vedr. turen. 
 
Cheerleadinglandsholdet gjorde det rigtig godt ved verdensmesterskaberne og fik en 5. plads – selv om det er samme placering 
som sidste år, så præsterede holdet på et højere niveau i år. Det er i skrivende stund ikke  lykkes at finde dato for 
evalueringsmøde med de 2 danske hjælpetrænere – forsøgte at bruge Summer Cup til dette, men de er ikke til stede, så vi skal 
finde ny dato. 
 
Flag football 
 
Den endelige herrelandsholds trup i flag football er blevet offentliggjort og damerne følger s narest, og de sidste detaljer vedr. 
transport, kost og logi i Panama skal på plads i løbet af juni.  
 
AMF 
For amerikansk fodbolds vedkommende er der følgende opgaver i 2018:  
 



A-landsholdets trænere er ved at lægge sidste hånd på invitationerne til træningslejren hos BGI, hvorfra det endelige hold der 
skal repræsentere Danmark ved A-EM udvælges. Der har været god opbakning fra spillerne til måden med direkte invitation i 
stedet for åbne mini camps, sådan som det gøres på U19- og U17-landsholdet. Jeg har afventet informationer vedr. hoteller med 
mere for at kunne færdiggøre budgettet og fastlægge egenbetalingen – de informationer er nu kommet, og arbejdet med at 
færdiggøre disse tal vil ske primo juni, når jeg er tilbage fra ferie.  
 
U19-landsholdet har gennemført åbne mini camps øst og vest og har inviteret ca 90 spillere i camp i Middelfart i juli. Planen er at 
holdet, modsat tidligere, ikke udvælges når campen slutter, men først udtages endeligt i forbindelse med fysiske test der bli ver 
gennemført ultimo august/primo september. Disse test gøres på baggrund i, at erfaringen viser at mange spillere ikke er i god nok 
fysisk form når de kommer i landsholds camp og derfor ikke kan gennemføre alle de træninger der er nødvendigt. Spillerne har 
fået tilsendt program med invitationen til camp. De vil blive testet i campen og igen i august/september, for at sikre de følger 
programmet. 
 
U17-landsholdet – der er åbnet for tilmeldinger til U16 campen i starten af juli måned, og head coach Elex Kristensen er i fuld 
gang med at sammensætte trænerteamet. Der er ringe tilslutning U16 campen i juli. Campen boostes en sidste gang, og hvis der 
ikke kommer flere deltagere må den desværre aflyses. 
 
 
Uddannelser 
 
Revidering af uddannelse 
- Intro og niveau 1 uddannelsen er ved at blive revideret, både materialet og indhold på den praktiske 
uddannelse. Dette gøres i weekender i samarbejde med to personer fra Cheer-udvalget.  
 
Planlæggelse af cheerleading uddannelser 
- Introuddannelse (vest og øst). d. 1. september 
- Niveau 1 uddannelse (plus T1 og spotkursus) d. 7.-9. september  
- Regelkurser (vest og øst) d. 22.-23. september  

- Medickurser (vest og øst) d. 13. og 15. august 
 
E-læring 
Vi er i fuld gang med at udarbejde e-læringsmoduler. Kim og Frank har været så venlige at bruge en del af deres 
tid på at hjælpe os, så de har gjort et rigtig stort stykke arbejde på dommerfronten.  
Malene er i gang med forskellige moduler som skal lette vores cheerleadinguddannelser og på den måde højne 
kvaliteten på den praktiske del af uddannelserne.   
- E-licens (Kim og Frank) 
- F-licens (Kim og Frank)  
- Trænerrollen - cheerleading (Malene) 
- Regler og definitioner - cheerleading (Malene)  
 
AMF  
- Lige da Thomas blev sygemeldt blev T1 afholdt på BGI. Modellen er ændret for DIF og T1 afholdes nu på 1 
dag. Kursisterne skal gennemføre 4 længere e-læringsmoduler som forberedelse til kurserne.   
- Niveau 2 – vores praktikanter sidder og prøver at strukture uddannelsen med sparring fra os. Lige pt. 
prøver vi at få et overblik over hvor meget der mangler, for at uddannelsen kan gennemføres.   
 
Medickurser  
- Der har været afholdt ”medickursus” i øst og vest med samlet ca. 35 deltagende kursister.  
- Opsamling efter mødet, der har været gode tilbagemeldinger på kurset.  
 
 
Udvikling 
 
Malene og Lars stoppede forbi Badgers Bootcamp på vej hjem fra DM i Cheerleading og fik en snak med Per Böhm 
fra den arrangerende klub. 
 
COED projektet blev etableret i forbindelse med landsholdstræninger var en fin succes, dog var der ikke alle 

samlinger der havde lige mange udøvere med, men generelt set var det et fint og udbytterigt projekt. 
 
Der har været afhold Flag Udvalgsmøder – referater vedlagt 
- Udvalgsmøde d. 24. april (se referat) 
- Udvalgsmøde d. 22. maj (se referat) 
 
Der har været afhold Cheer Udvalgsmøder – referater vedlagt 
- Udvalgsmøde d. 16. marts (se referat) 
- Udvalgsmøde d. 4. maj (se referat) 
 
Vi har deltaget i flere konferencer og afholdt flere møder vedr. forskellige projektet /initiativer der kan indgå i spor 
4 i strategiaftalen – i løbet af 2018 finder vi de områder vi vil basere spor 4 på. 
 
 
Spor 4 – Idrætsudsatte målgrupper 
Malene er i gang med at udarbejde analyse omkring vores sportsgrene. Derudover har der været afholdt møder 
med forskellige samarbejdspartnere. 
- Møde med Jon  



- Møde i DGI (FOKUS) – har gode erfaringer med at arbejde med ADHD og autist børn, og har en fast 
protokol i forhold til samarbejde mellem klub og skole.  
- Peter Krustrup (SDU) – idrætsforsker fra SDU. Peter har været med til at udarbejde motionspolitikker for 
julemærkehjemmene og har generelt rigtig mange kontakter ift. idrætsudsatte grupper.  

 
Deltagelse i temadag om teenagepiger og idræt ”Det gode idrætsmiljø for piger”  
 
FIT FIRST – skoleprojekt 
Vi er gået med i et skoleprojekt i samarbejde med DIF, Team Danmark og SDU. Projektet går ud på at man på 
baggrund af et 5-årigt forskningsprojekt udarbejder noget undervisningsmateriale som er målrettet 
idrætsundervisningen i folkeskolen.   
Malene har deltaget i et par møder omkring projektet og fra juni til september, skal materialet udarbejdes. Flag-
udvalget er inde over ift. udviklingen af materialet.  
 
Flag Bowl i Odense  
Som en del af vores strategiaftale skal der afholdes åbne stævner rundt omkring i landet.  
- Til den seneste Flag Bowl i Odense var der kun 3 deltagende hold, men det blev afholdt alligevel.  
 
U12/U14  
- Malene har udarbejdet en drejebog til afholdelse af U10/U12/U14 stævner. Drejebogen har taget 
inspiration i den Hawks AFC Herning har udarbejdet. 
 
Vi har gennemført flere klubbesøg, bl.a. i Golden Angels Cheerleaders  
GAC er gået fra 5 til over 100 medlemmer på 2,5 år, og vokser hastigt. Bestyrelsen består af 3 trænere og deres 
forældre, og mødet gik især på afklaring omkring struktur i foreningen og frivillige.  
 
 
Organisation 
 

Malene og Lars var til stede under DM i cheerleading, og udførte diverse opgaver. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   
 

20 MIN 
 
3. LUKKET PUNKT 
 

MICHAEL 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

 
 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

15 MIN 4. ETABLERING AF MIDLERTIDIGT PIGE/KVINDE-UDVALG SANNE/ INGE 

DISKUSSION  

Der er en voksende interesse fra piger/ kvinder, der gerne vil spille amerikansk fodbold. Der er optræk til hold i flere af de store byer. 
Udfordringerne ligger i øjeblikket omkring U16, U19 og senior, da piger lettere kan indgå på holdene i U10, U12 og U14.  
 
Sanne og Inge sidder politiske med ansvaret for pige/ kvinde amerikansk fodbold, men de har brug for hjælp til at komme ordentligt 
videre med opgaven. Sanne tager sig af 17+, mens Inge tager sig af gruppen under 17 år.  
 
Der er plan om at afvikle en aldersdifferentieret pige/ kvinde camp i Slagelse. Det vil være en god idé at lave en samlet cam p, der 
kunne være med til at øge og udbrede interessen. Flag football havde i opstartsfasen stor succes med at lave åbne aktiviteter, hvor der 
blev mixet hold med de spilere, der tilmeldte sig.  
 
 
 



KONKLUSIONER  

Det besluttes at etablere et midlertidigt udvalg, der kan hjælpe Sanne og Inge. Sanne og Inge kontakter nogle potentielle emner til 
udvalget. Sanne og Inge vender evt. kandidater med Lars. 
 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Kontakt Copenhagen Tomahawks og andre relevante klubber med 
kvinde spillere mv. ang. medlemmer til udvalget. 
 

Inge  

 

20 MIN 5. PROGNOSEREGNSKAB KASPER/ MICHAEL B 

DISKUSSION  

Der er udarbejdet et prognoseregnskab på baggrund af de realiserede tal fra første kvartal. Regnskabet er præsenteret for Mic hael B. 
og Anders medio april. Prognoseregnskabet viser et overskud på 108.000 på året, hvilket er 5.000 kr. bedre en budgettet. 
 

KONKLUSIONER  

Der er ikke grund til justeringer, da vi er på vej til det budgetterede resultat. Der er dog fortsat behov for at realisere de budgetterede 
indtægter samt holde de budgetterede udgifter. Det er fortsat bestyrelsens mål at opbygge en egenkapital på 500.000 kr. og 
fastholde en stram styring af omkostninger. 
  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

20 MIN 6. ÅRSREGNSKAB 2017 KASPER/ MICHAEL B 

DISKUSSION  

EY og vores interne revision har revideret årsregnskabet for 2017, og der er udarbejdet årsrapport.  
 

KONKLUSIONER  

Årsrapport 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Send årsrapport ud til formænd og kasserer. Nicolai Uge 24 

 
 

 

10 MIN 7. IFAF STATUS MICHAEL B/ KASPER 

DISKUSSION  

Michael har holdt møde med Goran Nisavic fra Serbien, der også er meldt ind i IFAF – eller på vej til at blive det. Flere lande er 
angiveligt på vej ind i IFAF efter CAS har afsagt dom.  
 
Der er et stort pres på det tyske forbund i forhold til gennemsigtighed i økonomien. Den tyske olympiske komite tilbageholder  
tilskuddet til det tyske forbund, da de vurderer, at deres tilskud flyder videre til privatpersoner i det tyske forbund. Der er indsamlet 
20.000 underskrifter fra spillere, trænere og ledere, der ønsker gennemsigtighed i forbundets økonomi.  
 
Der er intet nyt vedr. IFAFs økonomi, hvor Tommy Wiking og Robert Huber umiddelbart har tømt IFAFs konto for over 100.000 euro 
lige før CAS afgørelsen.  
 
Det er blevet besluttet at give to mellem-/ sydamerikanske nationer med associeret medlemskab tilladelse til at deltage ved VM i flag 
football med det formål at udvikle sporten i regionen.  
  

KONKLUSIONER  

 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 



15 MIN 8. STATUS PÅ STRATEGIAFTALE MED DIF MICHAEL B/ ANDERS 

DISKUSSION  

Lars og Nicolai har holdt den første halvårlige evaluering med vores DIF-konsulent. Han er fuld tilfreds, og det er hans vurdering, at vi 
er med på alle fire spor. Dette blev positivt anerkendt af bestyrelsen. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

2 MIN 9. FLYTNING AF MØDE I AUGUST MICHAEL B 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Det aftales at flytte bestyrelsesmødet i august til torsdag d. 30. august 2018.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

45 MIN 10. EVENTUELT MICHAEL B 

DISKUSSION  

ICU generalforsamling 
Lars og Michael har deltaget i ICUs årsmøde, hvor der også var et nordisk møde. Der er tre punkter, som de nordiske lande gerne vil 
bringe op ift. ICU – gerne med støtte fra andre europæiske klubber 
 

• Konkurrencegebyret er over 2.000 kr., hvor det koster 35 euro at deltage ved EM. ICU har en lukrativ aftale Disney 
koncernen, så konkurrencegebyret indeholder et Disney-pas. ICU er ligeledes interesseret i at udvide med flere kategorier for 
at få flere deltagere, der genererer penge til ICU. 

• Anti doping reglerne er meget løse, og der er ingen faste procedurer. Der er behov for en kraftig opstramning .  
• ICU kører utroligt lukket, hvor bl.a. dagsorden til årsmødet først udleveres på dagen. Det er ligeledes ICUs bestyrelse, der 

afgør hvilke punkter, der kommer med på dagsordenen.  
 
Michael arbejder videre med det og forsøger at bringe det op på ECUs generalforsamling i Finland. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
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