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Referat fra DAFF Budget- og udviklingsmøde 2018 
Søndag d. 28. oktober 2018 kl. 10.00 – 17.30 
Østergade Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart 
 

Velkomst 

Formand Michael Brøndum Hansen bød velkommen og gennemgik dagens program.  

 

• Formanden beskrev at det har været et hårdt år i DAFF, med nærmest en medarbejder 

syg hele året. DAFF er lykkedes ok med de opgaver, som forbundet skal præstere ift. 

klubberne, events, turneringer, mm. 

• Men: DAFF stagnerer ift. medlemmer og licenser, og det er en fælles udfordring. 

• Der opfordres til at folk stiller op til DAFFs Bestyrelse, også til posten som Formand. 
 

• Dagens program blev gennemgået (Power Point præsentation vedhæftet.) 

• DAFFs medarbejdere blev kort præsenteret. Sportschef Lars Carlsen forventes at være 

tilbage efter sygemelding ca. 1. december 2018. 

 

Anti Doping – Nicolai Blom 

 

Der er et kontinuerligt stort fokus på Anti Doping, og der henvises til følgende links, 

hvor alle klubber kan hente information og vejledning: 

 

• Stop Doping: enhver mistanke skal noteres og tages seriøs, henvend jer til DAFF eller 

klik ind på link: https://www.antidoping.dk/undervisning/spoerg_add/stop_doping  

 

• Medicin: liste over tilladt medicin for udøvere/spillere, se link: 

https://www.antidoping.dk/doping/medicin/medicin  

 

• Medicinsk dispensation (TUE): se dette link: 

https://www.antidoping.dk/doping/medicinsk_dispensation_tue  

 

• Ren Vinder: Herunder findes der vejledende information om selve processen ved 

testning, hvordan sikrer man at tests bliver lavet korrekt? Se mere på link: 

https://renvinder.dk/  

 

DAFFs arbejde - Anders Munch Skovgren  

 

• Der blev gennemgået hvilke opgaver DAFF som forbund arbejder med. Herefter blev de 

ansattes opgaver, samt hvor meget opgaver fylder, kort gennemgået. Det er grafisk 

illustreret hvilke arbejdsopgaver, der ligger indenfor og udenfor de strategiske spor i 

Strategiaftalen med DIF. 

 

Præsentation af DAFFs strategiske spor og betydningen for DAFFs arbejde– Anders 

Munch Skovgren 

• Bestyrelsesmedlem Anders Munch Skovgren gennemgik baggrunden for 

Strategiaftalen, inkl. de fire spor, der ligger i den fireårige strategiaftale med DIF. DAFF 
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er forpligtet til at efterleve aftalen, da en stor del af det økonomiske tilskud fra DIF er 

bundet op på aftalen. 

• Aftalen er -i højere grad end tidligere definerede for opgaver i DAFF- lavet med 

udgangspunkt i, hvad der giver mening for DAFF som sportsforbund. 

• DIF har indgået strategiaftaler med samtlige specialforbund, da det økonomiske tilskud 

fastsættes ud fra initiativerne i forbundets strategiaftale. Strategiaftalerne er fra DIFs 

side udformet, så de understøtter DIF´s agenda. 

• De fire spor i Strategiaftalen blev kort gennemgået: 

 

Spor 1: Organisation 

• Opkvalificering af kompetencer i vores klubber 

• Diversitet indenfor køn (mål: 30 % kvinder i bestyrelser) 

• Opkvalificering af frivilliges kompetencer / træner /lederuddannelser) 

• Kontakt / forløb hos DAFF, specielt for den enkelte klub 

 

Spor 2: Medlemsvækst 

• DAFF har i strategiaftalen et mål om en stigning på 1.500 i forhold til 

2017. Indsatserne er.  

o Rekruttering af U10, U12 og U14, samt fastholdelse af U16 

o Cheerleading: motionstilbud skal udvikles 

o Flag football: flere åbne aktiviteter, -> skal skabe flere medlemmer 

og mere liv inden for Flag football 

• Regerings mål om at i 2025 skal 50% være aktiv i en forening, mens 75% 

skal være aktive generelt.  

• Gennemgang af licenstal i de sidste 7 år:  

- Ungdomsspillere tackle: stabil 

- Senior tackle, fald fra 2012 (30-35 %) 

- Flag: mere end halvering siden 2012 

- Cheerleading: Mindre stigning siden 2014, men nu stagneret 

 

Spor 3: Talent og Elite 

• Aldersrelateret Træningskoncept (AKT) laves sammen med Dansk Rugby 

(Tackle). 

• ATK skal efterfølgende laves for Cheerleading. 

 

Spor 4: Idrætsdeltagelse blandt udsatte grupper 

• Idrætstiltag for børn og unge, som er særligt udsatte.   

• 10-12 medlemsforeninger skal have trænere og ledere med fokus på 

dette. 

• Samarbejde med specialskoler. 

• Skal forankres lokalt. 

 

• Det blev forklaret hvordan DAFF, med baggrund i Strategiaftalen, årligt får 2,7 mio. kr. 

i støtte fra DIF, hvor DAFF forpligter sig til lønomkostninger til strategisporene på løn 

på 1,6 mio. kr. i 2019. 

 

• Det blev uddybet, at Strategiaftalen kun dækker en del af DAFFs arbejde. Der ligger 

andre vigtige funktioner i forbundet uden for Strategiaftalen.   
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• Det blev beskrevet, hvordan der halvårligt evalueres på fremdrift i Strategiaftalen 

mellem DAFF og DIF. Derudover kommer der en midtvejs-evaluering efter 2 år. 

 

Dialogen affødte følgende spørgsmål fra deltagerne samt diskussioner: 

 

• Hvornår mærker klubberne effekterne af Strategiaftalen? Svar: Effekten vil 

komme på forskellig vis, på forskellige tidspunkter. DAFF er ikke med på alle punkter i 

aftalen grundet sygdom hos personale i forbundet. Der er et ønske om, at Sports- og 

Administrationschefer skal være mere ude i klubberne. Strategisporerne har ikke kørt 

så hurtigt frem, som det kunne ønskes, af flere årsager.  

 

• Spor 1: Lidt bagefter, men næste skridt er, at der i 2019 skal 

gennemføres testforløb og i 2020 og 2021 vil vi være ude at arbejde i 

klubberne. 

• Spor 2: Sygdom hos tidligere konsulent har forsinket nogen at 

aktiviteterne i dette spor. En ny konsulent er ansat og klar til at tage over. 

• Spor 3: Vi er i gang. 

• Spor 4: Vi er i gang. 

 

• Der blev udtrykt behov for at klubberne løbende får en status på Strategiaftalen, så de 

kan følge med.  

 

• På Flag-området er uddannelse af idrætslærere i flag football et godt eksempel på 

udvikling af sporten. Nu skal klubberne -på tværs-  sikre at de rent faktisk har 

ungdomsflag at tilbyde til de unge, som kunne blive motiveret til dette. 

 

• Der var et input om et initiativ fra Triangle Razorbacks og Frederikssund Oaks, der i 

samarbejde har udarbejdet en drejebog til U10-12-14. 

 

• Det blev nævnt, at Kvinde-flag og kvinde-tackle går hånd i hånd. Hvis der dukker 

initiativer op, som ikke er beskrevet i strategiaftalen, kan DAFF søges penge i Initiativ-

puljen i DIF. 

 

 

Opkvalificering af foreningerne (fælles) – Nicolai Blom 

• Ét af DAFFs strategiske spor er opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer og frivilliges 

kompetencer. Der gennemførtes på mødet en kort proces for at få input til, hvordan 

DAFF kan understøtte opkvalificeringen af klubberne og deres frivillige.  

• Alle klubber udfyldte et skema over hvad de som forening er gode til, hvad de ikke er 

gode til, samt hvad DAFF kan gøre, for at hjælpe foreningerne med at blive bedre. 

Outputtet samles ind og tages med tilbage til evaluering og diskussion i DAFF. 

• Der var et kort oplæg om Diversitet i forhold til køn, da dette også er en del af Spor 1 i 

Strategiaftalen. DIF har sat den politiske dagsorden at vi skal tale om diversitet 

indenfor køn. Mål: 70/30. (mm.). 

• Generelt gælder det, at teams med diversitet træffer bedre beslutninger, løser bedre 

problemer. 
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Udviklingsmøde – opdelt i forskellige emner: 

• Der var på dagens møde indlagt knap 2 timers udviklingsmøde, hvor alle deltagere på 

forhånd havde tilmeldt sig én af følgende 6 huddler. (Huddle: An on-field meeting of team 

members to communicate instructions for the upcoming play). Huddlerne blev afviklet med en 

DAFF-ansat /Bestyrelsesmedlem ved bordet, og formålet på tværs var at få varieret 

input med fra alle deltagere på områder (huddler), hvor vi har udfordringer. Herunder 

er de forskellige huddler samt kortfattet output opstillet. Uddybende forklaringer på 

output er vedlagt som bilag. Der var stor opbakning til arbejdet i de forskellige 

huddles, og i DAFF-regi arbejdes der fremover videre med de givne output. 

 

Huddle 1: Hvordan får vi løst udfordringen med at finde dommere i 

amerikansk fodbold?  

Sæsonen har budt på udfordringer for flere klubber ift. at finde dommere. Det 

virker til, at dommermanglen er større end tidligere. Der er behov for en indsats 

ift. at skaffe flere klubdommere og få hævet niveauet hos disse. 
 

Output:  

 

Der blev identificeret forskellige opgaver til klubberne, DAFF og Dommerudvalget: 

 

 Klubberne: 

– Alle klubber skal inden 1. december have fundet en dommeransvarlig og 

opdatere klubportalen. Dette fordrer klubberne til at sætte gang i 

processen med at finde en dommeransvarlig, således at vedkommende 

kan være på plads inden sæsonstart 2019.  

– Klubber opfordres til samarbejde om at afvikle to kampe som en slags 

ministævne. På denne måde kan to kampe afvikles med ét dommercrew 

og dermed mindskes antallet af totale dommeropgaver for klubberne. 

– Det kræver at klubberne kan blive enige om hvem som stiller de 

påkrævede hjælpere mm.  

 

DAFF: 

• Dommerplanen skal være klar tidligere og gælde for hele året. 

- Sikrer bedre planlægning for klubberne   

 

• Dommerplanen skal sikre at transporten til kampe minimeres. 

- Sikrer at det er nemmere at få folk med ud at dømme hvis de 

ikke skal bruge så meget tid på transport. 

• Turneringsplanen skal laves således at: 

- Der placeres ungdomskampe inden NL kampe. Dette fordrer NL 

dommere til at hjælpe de crews der dømmer ungdomskampen. 

Enten ved at supervisere eller ved 1 eller 2 dommere hjælper 

med at dømme kampen 

 

 Dommerudvalget: 

• Det skal være nemmere at blive dommer 

• E-learning til at dække basale dele som fx basiskursus 

• Mere praktik, fx med kombination af e-learning og praktisk kamp 

• Differentieret undervisning rettet mod: 

- Forældre (ungdomsstævner) 
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- Helt nye uden erfaring inden for amerikansk fodbold 

- Erfarne spillere 

• Mulighed for at uddanne sig lokalt fremfor at skulle rejse langt efter 

kurserne. Kurser afvikles i klubregi fremfor i DAFF regi. 

• Revurdere hvor mange timers kursus der skal for at opnå licens. 

• Kravene til dommere i forbindelse med afvikling af kampene skal lempes 

og derved gøre det nemmere for klubberne at løse opgaven. 

- Vurdere antallet af påkrævede dommere til de forskellige rækker 

og justere. Der bør skelnes til både aldersgruppe og antallet af 

spillere på banen 

- Vurdere om mødetidspunktet kan ændres fra to timer før til en 

time før 

- Vurdere om der kan differentieres i hvilke licenser der kræves til 

at dømme en kamp i visse rækker. Evt. dommere uden licens 

også kan dømme (uden godtgørelse) 

 

Huddle 2: Breddetilbud i cheerleading  

DAFF har som målsætning, i strategiaftalen med DIF, at øge medlemstallet med 

samlet 1.500 medlemmer. Dette skal for cheerleading ske via to breddetilbud og 

opkvalificering af trænere. Vi vil arbejde med, hvordan vi i cheerleading kan 

bidrage til medlemsvæksten. 

  

 Output:  

• Der var orientering omkring arbejdet indtil nu, samt info omkring ”Active 

Cheer” som er et breddekoncept der arbejdes med i Finland og Sverige.  

• Flere klubber oplever, at der kunne være behov for hold som kan tage 

udøvere ind hele sæsonen. Pt. tager man ikke udøvere ind i stor del af 

sæsonen da man træner mod konkurrence.  

• Konceptet skulle ikke have et konkurrencefokus, men øget fokus på 

færdigheder og børnenes motoriske udvikling.  

• Det er planen, at forbundet udbyder et koncept som kan tilpasses til den 

enkelte klub. Derudover skal der være en uddannelses eller kursusdag i at 

køre konceptet.  

 

 Huddle 3: Udvikling af flag football  

Flag football har gennem en længere årrække mistet medlemmer. Er vi kommet 

til et punkt, hvor vi skal se på, hvordan vi afvikler flag football i Danmark? Eller 

kan vi vende udviklingen – og hvordan? 

  

 Output: 

• Det skal være muligt for tackleklubberne at komme i kontakt med 

flagudvalget. Kontaktliste sendes rundt.  

• Flagudvalget og DAFF skal hjælpe tackleklubberne med at facilitere 

flagstævner.   

• Der er i øjeblikket ved at blive udviklet noget materiale til undervisning i 

Flag Football i indskolingen. Projektet laves i samarbejde med Danmarks 

Idrætsforbund, Syddansk Universitet og Team Danmark  

• Især i de unge årgange har Flag stort potentiale, og det er en meget let 

tilgængelig sport. Samtidig kan sporten appellere til nogle af dem der ikke 

ønsker den fysiske kontakt som er i amerikansk fodbold.     
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 Huddle 5: Rekruttering og fastholdelse i amerikansk fodbold  

DAFF har som målsætning, i strategiaftalen med DIF, at øge medlemstallet med 

samlet 1.500 medlemmer. Det skal med udgangspunkt i rekruttering på U10, U12 

og U14 samt med fastholdelse på U16 og U19. Vi kan på medlemstallene se, at vi 

licensmæssigt er på status quo på ungdomssiden og mister seniormedlemmer. 

Hvordan vender vi denne udvikling og få øget tilgangen i både ungdom og senior?

  

 

 Output:  

• Generelt for begge aldersgrupper er det altafgørende at det sociale liv er 

tilstede. Derudover er det også et fællestræk at frivilligheden godt kunne 

være bedre. 

 

Gode ting U10/12/14 

• Holdledere og trænere, inkl. forældreinvolvering 

• Konsulenter til Skolen (Copenhagen Towers og Gentofte kommune deler 

udgiften omkring 2 konsulter der er med til at udbrede kendskabet til 

sporten i folkeskolen) 

• Kampagnen ”Aktiv Sommer” (uge 27) kører i nogle kommuner. Det 

betyder konkret at kommunen er forpligtet til at komme med sportstilbud 

til børn i sommerferien 

 

Forbedringspotentialer U10/12/14 

• Engagerede og motiverede folkeskolelærere der kan promovere sporten 

• Der skal stilles krav til trænere, menneskelige værdier, ”Be There” 

 

Gode ting U16 og 19 

• Fællesskabsfølelsen skal danne ramme omkring spillerne: fællesspisning, 

fælles events og oplevelser 

• Formå at engagere og motivere seniorspillere som trænere  

• Accept af at ikke alle vil spille Elite 

• Spilleren selv skal gå til træneren for at få mere kvalificeret træning 

 

Forbedringspotentialer U16 og 19 

• Træneruddannelse: skal kunne klare overgangen fra U12-14-16-19 

• Husk at bruge dem der har været i USA 

 

 

Huddle 6: Evaluering af Turneringer 2018 og de nye ”Regler for 

klubskifte og rekruttering” (Anders Munch Skovgren) 

Evaluering af sæsonen 2018 – primært ift. opdelingen af sæsonen i forårs- og 

efterårsturnering for langt de fleste rækker.  

  

 Output: 

• Generelt er opdelingen af turneringen i forår/ efterår en god ide, men det 

er vigtigt at sørge for, at alle har noget at spille for i efteråret. Opdelingen 

er god for motivationen for efterårssæsonen. 

De nye regler for rekruttering og klubskifte skal evalueres, herunder kommende 

grænser for max antal klubskifter samt rostermax og -minimum.  
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Output: 

• Hvis man har meldt sig ud af en klub inden 31. januar, så er spilleren 

”free agent” og må gerne melde sig ind i en ny klub, når den gamle klub 

har regnet med spilleren i den pågældende sæson, og der ikke er noget 

udestående med den gamle klub 

• 2 års låsning for aktiv licens reduceres til 1 år i kommende revurdering af 

reglerne 

• Udfordring i at håndhæve mere faste regler, når en klub trækker et hold 

midt i en turnering.  

• Idé at hvis man som klub, der får bøder, fx dommerbøder, får påbud om 

at bruge pengene på udvikling, fx dommeruddannelse, så pengene 

kommer tilbage til klubben 

• Max antal spillere som en klub må modtage pr år skal snakkes igennem 

med alle klubber. (Emnet tages op i forbindelse med Årsmødet 2018.) 

Bestyrelsen vil her præsentere et forslag om etablering af et Turnerings- og 

regulativudvalg for amerikansk fodbold. Indhold og form skal her diskuteret. 

 

Output: 

 

• God idé at initiere et sådan udvalg, som vel at mærke bliver sat, så det 

repræsenterer klubberne 

 

Huddle 7: Udvikling af amerikansk fodbold for kvinder/ piger 

Amerikansk fodbold for kvinder/piger dukker op i flere og flere klubber. Vi ønsker 

at få en dialog om, hvordan udviklingen skal være for kvinder/piger i amerikansk 

fodbold.   

Hvilket tanker gør forbundet sig om denne udvikling? 

Hvad ønsker klubberne? 

Hvad ønsker atleterne sig? 

Hvordan får vi sammen tegnet en struktur for fremtiden? 

 

Vær med til at beslutte hvordan vi kommer videre, men alle de tanker I gør jer 

og alt det som hører sig til - dommere, trænere, holdlederne og m.m. 

  

 Output: 

 

Hvornår skal vi spille? Og hvordan skal vi spille? 

• Vi spiller +16 år. De yngre årgange har et program der fungerer i 

ungdomsprogrammet. Ungdommen skal blive på ungdomsholdene, og 

senior er for senior. 

• Der er hold i følgende klubber: Tomahawks, Badgers, 89ers, Razorbacks, 

Tigers. 

 

Oplæg til turneringsstruktur 

• Oplægget for en turneringsstruktur i 2019, er at være stævnebaserede 

dage, hvor der er træning i starten af dagen og kampe sidst på dagen. Det 

er vigtigt at man spiller kampe, og ikke kun træning, da det er kampe der 

er med til at motivere og fastholde spillere i sporten. Det er næsten lige 

meget hvor mange man spiller om det skal være 5-mands eller 7-mands. 
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• Tomahawks spiller med i Super Serien i foråret, og vil gerne være med i 

den danske struktur.  

• Foråret besluttes at være stævnebaseret, efteråret vil være med reelle 

kampe (hvis det kan lade sig gøre). Nogle stævner kan være skills baseret 

og til ren rekruttering. Der bliver taget status i sommeren, og arbejdet på 

at lave en efterårsturnering. 

• Sanne tager kontakt til Troels fra Norge ang. deres stævneform. 

• Sideordnet med skabelsen af en turnering, skal der arbejdes på at få 

uddannet kvindelige dommere og kvindelig trænere. Sanne Ewe (DAFF) vil 

finde ud af, om vi kan søge økonomisk støtte i DIF, med begrundelse i at 

vi skal bruge midler på national plan, for at inspirere til det lokale arbejde. 

 

Kvinde Football Udvalg 

• Det besluttes af der nedsættes et Kvinde Football Udvalg. Navne til 

udvalget sendes til Sanne Ewe, og forankres i Forbundet hos en af 

Udviklingskonsulenterne. Det forventes at udvalget skal have op til 5 

medlemmer. 

 

Camps 

• Næste camp 11.-13. januar 2019.  

 

Nordic Womens Camp 

• Nordic Womens Camp forsøges aldersgrænsen flyttes til vores 19 år. 

 

 

 

Budgetgennemgang 

 

Bestyrelsesmedlem Kasper Lindén gennemgik bestyrelsens udkast til budget 2019. Formålet 

med at præsentere budgettet på mødet var, at klubberne kan komme med input til, hvad der 

skal prioriteres. Bestyrelsen vil efterfølgende behandle input ift. udarbejdelse af det endelige 

budgetforslag, der skal vedtages på årsmødet.  

 

• Budgetterede Indtægter: 9,3 mio. kr. 2019 (nedjusteret med samlet 300.00 kr.) 

• Budgetterede Udgifter: = 9,25 mio.kr. (nedjusteret på samlet 300.000 kr.) 

• Der skulle som udgangspunkt findes 1 mio. kr. for at få budgettet til at gå op 

 

• Derudover blev et forslag til ny kontingentstruktur præsenteret, for at ensrette 

vilkårene for klubberne på tværs af de tre idrætsgrene. Forslaget fremsættes til 

vedtagelse på Årsmødet d. 25. november.  

 

Dialogen om budget affødte følgende spørgsmål fra deltagerne: 

• Hvor mange deltagere forventes for U17 i 2019? Dækker tallet i budgettet over 

45 eller 90 spillere? Prisen pr. U17spiller for at deltage på U17-landshold er for høj.  

 

• Dommerbetalingsgebyr falder i budgettet, hvordan kan det være? U19 er ikke 

med i 2018-tallene. Derfor er tallene for 2019 højere, da U19 er lagt ind. 
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• Hvordan findes de 500.000 kr. til rammebesparelsen, når nu Sportschef Lars 

Carlsen er sygemeldt til 1. december? Sportschefen har givet input til budgettet, 

og det er realistisk, at vi kan reducere, men vi ved lige nu ikke præcist hvor 

besparelserne vil ligge. Dette skal gerne være på plads inden årsmødet, men det vil 

stadig reelt være en mulighed/risiko på årsmødet, at en rammebesparelse skal 

godkendes. 

 

• Hvorfor skæres Kvindelandsholdet i Flag? Det er en hård beslutning, og hvis vi i 

DAFF havde en god økonomi, ville beslutningen nok have været anderledes. Vi ønsker 

en pulje af aktive udøvere at udtage et landshold ud fra, og dét er situation ikke til nu. 

Det kan være en mulighed at lade landsholdet deltage ved EM med fuld brugerbetaling, 

hvilket vil betyde en nul-udgift for DAFF. (Der opfordres til at se flag-kvinder som også 

tackle kvinder). 

 

• Er det værdiskabende at have A-landsholdet, og skal vi fortsætte med at 

smide så mange penge det?? IFAF ønsker, at alle nationer får en ude + 

hjemmekamp, men der bruges mange penge på landsholdene. Det er den største post i 

budgettet.  

 

• Får vi noget ud af at have Team Nordic? 55.000 kr. for at 11 danskere kan 

være med. Spillerne betaler selv deres omkostninger. De 55.000 kr. er for 

Sportschefen + ekstra person samt to trænere. Umiddelbart er svaret ja, for det er en 

fastholdelse af de medlemmer, der kan se frem til at deltage. 

Oplæg fra Streamingudvalg 

Der er ønske om at udvikle vores tre idrætsgrene ved at prioritere streaming. Bjørn Stadil og 

Kostas Panayotis præsenterede et streamingkoncept for at markedsføre sporten. 

 

• Konceptet: en samlet reklamesøjle for sporten via egen platform/hjemmeside, a la 

Nationalligaen.dk.  

• Streaming ude i klubberne kræver: udstyr, platform, licenser, mm. Der er ønske om to 

kameraer på pr. kamp, bandereklamer, bannerreklamer, dinlokaleklub.dk  

• Økonomi: budgettet til 300.000 kr. i 2019 (min. 100.000 kr. som sponsorater). 

Pengene skal bruges på anskaffelse, drift og aflønning af producer, kamerafolk, 

kommentator mv. 

• SoMe, alle spillere skal dele link på FB. Man skal 2-3 led ud og have fat i dem, der 

netop ikke kender sporten.  

• Klubberne skal supplere med interviews, indslag mm. og så er selve kampen sekundær 

i selve produktet.  

• Hvad skal streames? Cheerleading-konkurrencer, Flag football, Dannebrog Bowl og 

amerikansk fodbold.  

• Andelen af et budget der bruges til markedsføring i det private skal gerne være på 

20%. Lige nu er den i DAFF på 0,8%.  

• De 300.000 kr. skal findes i DAFFs budget 

 

Debat om udkast til budgettet for 2019 

Forud for debat om det fremlagte budgetudkast blev der afholdt gruppearbejde, hvor alle 

deltagere gik ud i prædefinerede grupper i 30 min, hvor opgaven lød på at komme med 
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omprioriteringsforslag til budgettet. Hvad skal opprioriteres? Hvad skal nedprioriteres? Efter 

gruppearbejde fremlagdes hver gruppes forslag, hvor summen her er listet: 

 

• Selvfinansiering på Team Nordic (Antaget besparelse på 50.000 kr.) 

• Selvfinanisering på A-landsholdet (Antaget besparelse på 450.000 kr.) 

• Cheerleading Coed-landshold= selvbetaling, fjerne fra DAFF-budget (Antaget 

besparelse op 160.000 kr.) 

• U17-landshold = ønske om nedsættelse af brugerbetaling, så det minder om det der er 

på U19-landshold (Beløb ukendt) 

• Vælge streaming til, og sørge for at der er ressourcer i DAFF (= ikke at skære 

kommunikationstimerne i Forbundet) (Antaget udgift +300.000 kr.) 

• Licensstigning på 75 kr. * 4.200 medlemmer (kun ca. 3.500 licenser) for at få dækket 

de 300.000 kr. til streaming 

• Skabe overskud på Mermaid Bowl ved at skrue ned på VIP og fyrværkeri (Antaget 

besparelse ca. 50.000 kr.) 

 Der var en diskussion om sammenhæng mellem skæring af timer i 

kommunikationsstillingen og dét, at klubberne ønsker at prioritere streaming 

 

Fælles afrunding – Michael Brøndum Hansen 

• Vi kan ikke spare os ud af vores nuværende situation 

• Vi er tvunget til at forholde os realistisk til verden, som den ser ud i dag 

• Der er to muligheder for ar skære, hvilken er enten på landshold eller på personale 

• Stort potentiale indenfor cheerleading og indenfor flag football 

• Vi har ikke en normalsituation i DAFF i 2018, og det skal tages in mente. 

• Tak for en god dag, alle er velkomne til at ringe til Bestyrelsen hvis der er 

spørgsmål 

• Årsmødet 2018 er søndag d. 25. november 2018 i Korsør. 
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