Bestyrelsesmøde 6-2018
REFERAT

12-12-2018

KL 18.30 – 21.55

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF

Nicolai

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Nicolai

REFERENT

Nicolai

TIDTAGER

Michael B.

DELTAGERE

Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny, Anders Munch Skovgren, Sanne Ewé, Nadia Panzio,
Michael Panayotis, Inge Romsdal, Lars Carlsen og Nicolai Blom.

AFBUD

Jens Peter Stou og Kasper Lindén.

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 13.
NOVEMBER 2018

DISKUSSION

KONKLUSIONER

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

5 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Listen blev gennemgået og opdateret.
Sanne har materialet fra USA vedr. tendenserne omkring amerikansk fodbold for børn og unge, men hun mangler materiale
omkring børns motoriske og fysiske udvikling. Hun har her taget kontakt til Josephine Kipp.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.

Nicolai

Efter godkendelse af
referat

80 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION

Administration & kommunikation
Turnering – Amerikansk fodbold
Mermaid Bowl er fastlagt til 5.-6. oktober 2019.

Der blev afholdt NL/ KL møde efter årsmødet med deltagelse af de otte NL klubber samt Copenhagen Tomahawks. På mødet blev
turneringen 2018 evalueret, hvorefter der blev talt turneringstruktur for 2019. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal
arbejde videre med et forslag fra NL dommer Claus Nordberg . Strukturen for 2019 bliver behandlet på et møde i
Nationalligaudvalget i december, hvorefter bestyrelsen kan behandle det. På mødet blev der ligeledes talt om markedsføring og
streaming i 2019. Referat fra mødet ligger i Drop Box.
DM weekend
Forslaget om at splitte Mermaid Bowl og det afsluttende stævne op på henholdsvis lørdag og søndag har været ven dt blandt
personalet. Den generelle holdning er, at den største udfordring ligger ift. frivillige – specielt søndag. Der kan være bekymring for,
at det kan være svært at finde frivillige nok til både lørdag og søndag. Mange vil nok prioritere at hjælpe lørdag, så de kan ”holde
fri” søndag. Hvis de to arrangementer placeres på to dage, vil der være behov for, at Slagelse Wolfpack og klubbens
støtteforening kan skaffe nok frivillige – specielt til søndag.
Jule Cup 2018
Jule Cup blev gennemført lørdag d. 17. november i Randers Arena. Det var overordnet en velorganiseret konkurrence. Der var dog
ikke styr på opvarmningsområdet fra morgenstunden, hvor de ansvarlige ikke var instrueret godt. Der blev dog forholdsvis hurtigt
taget hånd om dette, så opvarmningen kom til at fungere. Det medtages i evalueringen og beskrives bedre i vejledningen til
konkurrenceafviklingen.
Der er et overskud på samlet 180.000 kr., hvilket fordeles ligeligt mellem DAFF og JAM Cheer Aalborg.
Turneringen 2019 for amerikansk fodbold
Kronborg Knights har trukket sig fra NL, og vi har forsøgt at få fat i Esbjerg Hurricanes, der er eneste hold, der kan overtage
pladsen i National Ligaen. Ellers er turneringsplanlægningen så småt gået i gang.
Turneringen 2019 for flag football
Claes Scherwin har igen i år tilbudt at hjælpe med udarbejdelsen af turnering splanen for flag football. Han er gået i gang og har
sendt et udkast til datoerne for sæsonens game days.
DM Cheerleading 2019
Andet møde med Vikings Cheerleaders er afholdt, og der er godt styr på planlægningen. Budgettet er justeret, og invitationern e
vil blive sendt ud inden jul.
Årsregnskab 2018
Der er kommet en regning for A-landsholdets camp i sommers. Denne regning er ikke medtaget i det overslag, der lå til grund for
udmeldingen om forventningerne til årets resultat på årsmødet. Fakturaen er fremsendt medio august 2018, men er blevet fanget
i et spamfilter. Primo november rykkes der for betalingen, men denne mail bliver også fanget i spamfilteret. Der er først, da der
bliver rykket telefonisk for betalingen d. 28. november, at vi bliver opmærksom på den manglende betaling. I forbindelse med
Lars’ sygdom, har han troet, at regningen var betalt, så den er ikke medtaget i de prognosetal, de r bliver leveret for den
resterende del af året. Regningen betyder, at der må forvente et resultat omkring nul.
Rekrutteringsregler
Forslaget om begrænsning på antallet af spillere samt trænere/ ledere, som en klub maksimalt kan modtage er sendt i høring hos
de amerikanske fodboldklubber. Klubberne har frist indtil 15. januar 2019 til at indsende deres kommentarer, herefter vil for slaget
inkl. høringssvar skulle behandles på et bestyrelsesmøde.
Organisation generelt
Der holdes lukket på kontoret fra lørdag 15. december 2018 og til efter nytår, så afspadsering og ferie kan nedbringes. Der vil
være medarbejder, der arbejder i den sidste uge op til jul, men officielt er der lukket.
Sport & udvikling (dækker fra bestyrelsesmødet 27. september grundet Lars Carlsen sygdom)
Organisation/med mere
Perioden har været præget af Lars Carlsen’s sygdomsforløb, der har startede samtidig med at Lars Kaysen startede som ny
udviklingskonsulent, og derfor måtte Malene stå for den umiddelbare indkørsel af Lars K i starten af oktober.
Lars Carlsen startede langsom op med arbejde i november, og gik på fuld tid den 1. december – og har taget ledelsen på UDV
AFD igen, og der har været afholdt et UDV AFD afdelingsmøder den 6. december og igen den 12. december. Med fokus på Lars
Kaysen får den nødvendige info, samt planlægning af 2019.
Lars Carlsen har været i dialog med IFAF for at få Triangle Razorbacks med i europæisk klubturnering, for at få IFAF til aner kende
at Triangle Razorbacks har niveau og kvalitet til at deltage – det lykkes at få Triangle Razorbacks er med.
Louise Bakbøl og Lars Carlsen har været på klubbesøg hos Odense Badgers med henblik på deres oprykning til National Ligaen
2019, således klubben kan blive bedst muligt forberedt til dette.

Lars Carlsen har været i dialog med Kronborg Knights efter de har måttet trække sig fra National Ligaen, da der er uro i klub ben –
Lars Carlsen er løbende dialog med klubben.
Malene og Lars K har deltaget i faglig inspirationsdag sammen med udviklingskonsulenter fra de andre specialforbund.
Talent & Landshold
Overordnet set, så er der flere indkomne Team Danmark ansøgninger, hvoraf de fleste er færdigbehandlet, men hvor der er et pa r
stykker der mangler yderligere redegørelse fra udøverne før endelig afgørelse kan træffes.
Status er, at vi har 5 godkendte og 6 afslag vedr. studiestart 2018, og en godkendt vedr. studiestart 2019.
Cheerleading.
Try-out i cheerleadingshold i Odense d. 6.-7. Oktober ca. 80 deltagende
Både udtagelse af All Girl og COED
Frafald af fire udøvere på COED, hvilket gør at holdet lukkes.
Der er afholdt tre træninger
Fly til Orlando er fundet til meget fordelagtig pris og er booket, og det er lykkes at finde nyt sted for overnatning, hvor priserne er
på niveau med sidste år.
Flag football
Vi afventer stadig info på EM i 2019, der skal finde sted i Israel – sandsynligvis ultimo august 2019.
AMF
U19-landsholdet blev desværre ramt af at Lars Carlsen blev syg, og der derfor blev nødvendigt at foretage nogle omrokeringer på
trænersiden, så holdet kunne fungere til U19NM. Thomas Kipp blev midlertidig head coach, og alle støttede godt op om ham, og
det fungerede fint.
Danmark tabte begge kampe ved U19NM i Kristianstad, men det er sk et flere gange før, da vi stiller med et U18 hold for at
forberede os til U19EM i 2019.
Lars Carlsen har været i tæt dialog med IFAF omkring U19 og A Europamesterskaberne fremadrettet, og som det ser ud nu, så
skal U19-landsholdet spille U19EM kvalifikationskamp mod Norge i foråret, og deltagelse ved U19EM slutrunden 2019, der afvikles
i Bologna, Italien, den 28. juli til den 4. august. Dialog med Norge er opstartet.
Vedr. A-landsholdet er det således, at EM fremover skal afvikles over 2 år, hvor målet er at alle lande skal have 2 kampe i ulige år
(en hjemmekamp og en udekamp) opdelt i puljer på baggrund af seedning af top -4, og geografisk placering for resten. Året efter
inddeles holdene i nye puljer på baggrund af deres resultater, og derefter spilles ef ter samme princip – det er stadig uafklaret
hvorvidt der skal være en decideret slutrunde, eller EM skal afgøres endeligt i puljespil.
Som det ser ud nu, så er Danmark i pulje med Tjekkiet og enten Tyskland eller Finland, alt efter Tysklands status med IF AF.
Uddannelser
Cheerleading
Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt:
•
•

Workshop (19 deltager – d. 30. september)
Niveau 1 – her har kursisterne deltaget i DIF T1 i november.

AMF
Lars Kaysen er kommet godt i gang med denne opgave.
Følgende er udbudt – QB positionskursus, U12/U14 Trænerkursus, Intro, Niveau 1og Niveau 2, hvor kun Niveau allerede er i gang,
og de andre er tilmelding åbnet.
Niveau 2
Vi endte med 12 deltagere, der netop har afsluttet DIF delen, og skal snart i gang med DAFF -delen.
Undervisere er på plads, og de er gang med at skabe undervisningsmaterialerne til Niveau 2, baseret på den revidering der har
fundet sted tidligere i år.
Medickursus
Vi udbyder medickurserne igen – tilmelding bliver åbnet snarest, og info sendt rundt og lagt op på diverse medier.
E-læring
Malene har deltaget i diverse møder med DIF vedr. e-læringsmoduler til bestyrelser, og der er i samarbejde med 5 andre forbund
udviklet storyboard til et af modulerne.

Malene har oplært dommerudvalget i e-læring, således de kan implementere det i relevante uddannelser.
Bestyrelsen ønsker en oversigt/plan over hvilket kurser vi udbyder som e -læring, da dette kan gøre det nemmere for klubberne og
de frivillige omkring efteruddannelse.
Generelt
Listen over hvem der har gennemført diverse træneuddannelser, er revideret og opdateret, og skal op på daff.dk.
Udvikling
Flag-Udvalget.
Der har været afholdt møde den 20. november med deltagelse af Malene – se referater.
Der har været afholdt et evaluerings- og udviklingsmøde for flag football den 23. oktober med deltagelse af Malene – se referat.
FIT FIRST
Udarbejdelse af materiale til undervisning i Flag er ved at blive færdiggjort, og der er blevet taget billeder der skal bruge s i det
undervisningsmateriale der er ved at blive udarbejdet.
Malene har deltaget i stormøde med DIF, SDU og Team Danmark d. 10. oktober.
Breddekoncept i cheerleading
Der kommer til at være et tilbud til børn, som ikke ønsker at konkurrere og et til voksne som heller ikke ønsker at konk urrere. I
øjeblikket er Malene og Michael P. i dialog med det finske forbund, da de har udviklet et koncept der hedder ”Active Cheer”.
Konceptet er ved at blive oversat til engelsk, så ICU kan bruge det i alle forbund. Det er derfor på standby til starten af januar,
hvor materialet skulle være klart på engelsk. Gruppen arbejder videre med konceptet til januar, når materialet er klart på engelsk.
Malene var til stede ved årets Jule Cup for at møde og tale med klubberne.
Malene har været på klubbesøg i Svendborg som er en ny klub. De har et junior All-Girl hold med 21 piger og planlægger at
oprette et PeeWee hold til næste sæson.
Rekruttering
Lars Carlsen er blevet kontaktet af en forælder til en spiller i Slagelse, der mener, at hans søn og andre U19 spillere fra Slagelse
er forsøgt rekrutteret af Søllerød. Lars har være i kontakt med Søllerød, der siger, at spillerne selv har henvendt sig dem. Søllerød
siger, at de har sagt til spillerne, at de ønsker at de skal blive i Slagelse, hvis klubben har et U19 hold. Har Slagelse ikke et U19
hold i 2019, har spillerne fået at vide, at de velkomne i Søllerød. Lars er i dialog med forælderen og de to klubber, så det kan
blive afklaret, om rekrutteringsreglerne er overholdt.
AMF.
Lars Kaysen har afholdt 2 U10/U12/U14 evalueringsmøder (øst og vest) hvor 2018 blev evalueret
Vi har identificeret klubber der er potentielle deltagere i U10/12/14 Opstart Projekt 2019 – Lars Kaysen er startet med at kontakte
klubberne.
Lars Kaysen har færdiggjort interviewguiden der indgår i U16 fastholdelsesprojektet i spor 2 i strategiaftalen.
Budgetmøde
Malene og Lars K har deltaget i planlægning og gennemførsel af Budgetmøde.
Mermaid Bowl
Malene har bidraget med planlægningen og sammen med Lars K stået for afholdelse af det afsluttende U-stævne til Mermaid
Bowl. Ca. 400 tilmeldte og 100 trænere og hjælpere. Vi har haft evaluering sendt ud til de deltagende klubber og feedbacken h ar
været god.
KONKLUSIONER

Europæisk klubturnering
Aarhus Tigers og Søllerød Gold Diggers er ikke kommet med i IFAFs klubturnering. IFAF kan ikke tilbyde internationale kampe til
de to klubber og har henvist til CEFL, der er angiveligt arbejder med at lave et tilbud for de klubber, der ikke er kommet med i
IFAFs turnering. Bestyrelsen ser intet problem i, at de to klubber kan deltage i CEFLs turneringen, når IFAF ikke kan tilbyde noget
til de to klubber.
Årsregnskab 2018
Bestyrelsen er utilfreds med, at der ikke er styr på, at der mangler en faktura på så stort et beløb. Der en uheldig situation, der
opstår under Lars’ sygdom, men der skal sættes en procedure op, så en lignende situation ikke opstår. Det er vigtigt, at
bestyrelsen kan have tillid til, at det fremlagte prognoseregnskab er korrekt. Det er vigtigt, at bestyrelsen er fuldt i nformeret både
i forhold til budgetudarbejdelsen, men også ift. at kunne justere, hvis økonomien ikke er som budgettet.

Der skal være en skarp opfølgning på økonomien i 2019, så lignende ikke sker. Bestyrelsen er klar til hurtigt at justere, hvis det
viser sig, at økonomien ikke at leve op til det budgetterede i form af manglende indtægter eller større udgifter.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Lav plan over e-læringskurserne, og hvornår de udbydes/ gennemføres.

LC

Næste møde

Evaluering af e-læringskurser/ uddannelser

LC

Næste møde

Udmelding omkring dommerkurserne og e-læring

NB

Primo januar 2019

15 MIN

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

MICHAEL B

DISKUSSION

Michael Brøndum bød velkommen til Michael Panayotis og forklarede, at bestyrelsen ansvar er at arbejde for alle tre idrætsgrene,
uanset hvilket baggrund vi kommer fra.
KONKLUSIONER

Michael Pasieczny blev genvalgt som næstformand.
Forretningsordning inkl. Code of conduct blev vedtaget og underskrevet.
Ansvarsområde og kompetencematrix blev gennemgået og ansvarsområderne blev fordelt mellem bestyrelsen.
Det besluttes at følgende tre bestyrelsesmedlemmer Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny og Kasper Lindén tegner DAFF ift.
vores bankvirksomhed i Nordea.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Læg opdateret Ansvarsområde og kompetencematrix på
hjemmesiden.

Nicolai

Inden jul

20 MIN

4. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

MICHAEL B

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Årets bestyrelsesmøde fastlægges til:
Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 18.00 – 22.00
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 18.00 – 22.00
Mandag d. 3. juni 2019 kl. 18.00 – 22.00
Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 18.00 – 22.00
Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 18.00 – 22.00
Onsdag d. 6. november 2019 kl. 18.00 – 22.00
Et par af møderne skal holdes i Århus.
Budgetmøde afholdes søndag d. 27. oktober 2019 og årsmøde afholdes søndag d. 24. november 2019.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Inviterer Michael P og Michael P i Outlook

NB

Hurtigst muligt

20 MIN

5. EVALUERING OG OPFØLGNING PÅ ÅRSMØDET

ANDERS

DISKUSSION

Generelt var årsmødet godt forberedt, og der var en god debat. Det var godt, at hele bestyrelsen deltog i debatten, så det ikke
udelukkende var 1-2 personer, der svarede fra bestyrelsen. Der skal afsættes tid til at forberede bestyrelsen til årsmødet, så alle
er opdateret og kan svare korrekt.
Det er vilkår, at det ikke er samme personkreds, der er deltager i budgetmøde og årsmøde. Det gør at diskussionerne fra
budgetmødet i et vist omfang gentages. Flere deltager var frustreret over, at ikke alle input fra budgetmødet var medtag et i det
endelige budget. Det skal tydeliggøres, at bestyrelsen tager inputtene fra budgetmødet med videre ift. en budgetjustering, men at

de ikke automatisk skal medtages, da disse skal indarbejdes i den samlede plan. Der er således tale om input til bestyrelsen, som
selvfølgeligt gør alt for at tilgodese alle forslag og ideer fra klubberne i den samlede strategi og plan.
Efter årsmødet har det været nødvendigt at aflyse Team Nordic. Aflysningen er en fælles nordisk beslutning, da der ikke var
spillere nok. Da Team Nordic var budgetteret som en nul-udgift for DAFF, får aflysningen ingen betydning ift. resultatet. Der kan
komme udgifter, som Team Nordic ikke kan komme ud af pga. den sene aflysning, hvilket vil blive fordelt mellem de fire nation er.
Bestyrelsen orienteres om dette, når det er afklaret.
Der virker til, at der for amerikansk fodbold og cheerleading er ønske om, at der kan præsenteret et regnskab for de tre
idrætsgrene. Der skal ses på, om dette kan lade sig gøre til næste budgetmøde.
Michael B har modtaget en henvendelse fra formanden i Copenhagen Towers, der mener, at der vores årsmøde ikke er
gennemført etisk korrekt, og at demokratiet er tilsidesat. Formanden mener, at der er forkert, at personer kan repræsentere
foreninger, de ikke er medlem af, og henviser til to konkrete foreninger/ personer. Herudover har han hørt, at foreninger skulle
have modtaget flere stemmer end de er berettiget til. Årsmødet er som altid afviklet under en uafhængig dirigents ledelse, og er
derfor helt af princip gyldigt afviklet. Vi har som forbund sådan set ikke noget at gøre med, om årsmødet er afviklet i
overensstemmelse med vedtægterne, det har dirigenten, som klubberne har valgt til at lede årsmødet. Der er herudover intet i
vedtægterne, der bestemmer at en ”delegeret/ repræsentant” skal være medlem af foreningen, eller have tilknytning til
foreningen. Foreningen kan frit vælge, hvem der repræsenterer den på årsmødet. For de to foreninger, som formanden nævner i
sin henvendelse, har vi før årsmødet modtaget mail om, hvem der repræsenterede dem. Stemmesedlerne er udleveret til disse
personer. Registreringsproceduren ift. hvem der kan repræsentere en forening og få udleveret stemmesedler, er stemt af med
dirigenten ved et af vores tidligere årsmøder, og er anvendt ved samtlige årsmøder siden 2009. Michael B har svaret formanden
fra Copenhagen Towers direkte.
Der er modtaget en henvendelse fra DIF Juridiske afdeling, der er blevet kontaktet af en blogskribent , der har antyder, at
årsmødet ikke skulle være gennemført korrekt. Den samme skribent har ligeledes kontaktet én af vores klubber og i den
forbindelse været meget ubehagelig over for dem. Nicolai har overfor DIF redegjort, hvordan årsmødet er gennemført. De vil
bruge dette til at svare skribenten.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Svar Copenhagen Towers’ formand på hans henvendelse

Michael B

Inden jul

5 MIN

6. INDFØRELSE AF ROOKIE-LICENS

ANDERS

DISKUSSION

På årsmødet blevet det foreslået, at man indførte en rookie-licens. Der er efterfølgende fremsendt et forslag fra Holstebro Dragons
vedr. dette.
601 licenser i amerikansk fodbold er i 2018 oprettet på helt nye spillere, herfra er 148 licenser oprettet efter sommerferien.
KONKLUSIONER

Det besluttes ikke at indføre en rookie-licens. På årsmødet blev det vedtaget, at licensen for nye spillere efter sommerpausen
reduceres til halvpris. Bestyrelsen ønsker at se effekten af dette tiltag, før man evt. indfører andre tiltag.
Bestyrelsen ser gerne, at Jens Peter Stou udarbejder et katalog med tiltag, der vil kunne bidrage til vækst i klubberne. Jens Peter
har givet udtryk for, at han gerne vil arbejde med at forbedre forholdene for de mindre klubber.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Udarbejd katalog med tiltag

Jens Peter

Næste møde

25 MIN

7. FALD I SENIORLICENSER

ANDERS

DISKUSSION

Der er lavet en analyse af licensfrafaldet på seniorniveau. Det viser sig, at 70% af de mistede licenser i perioden 2013-18 kommer
fra 12 klubber, der enten er lukket eller har måtte lukke deres seniorhold. Der er behov for at støtte op omkring de klubber, der
har det svært, så de igen kan blive veldrevne. Der ligger en kæmpe risiko, hvis lukningerne fortsætter.

De klubber, der stadig eksisterer, men ikke har noget seniorhold, bliver kontaktet telefonisk for at afdække, hvilke udfordringer
der har medført lukningen af seniorholdet, samt hvad der skal til, før de igen får et seniorhold. Der er sandsynligvis flere faktorer
til lukningerne, men det er vigtigt at få identificeret disse faktorer, så vi kan forsøge at få minimere eller helt rydde dem af vejen.
Det er i alles interesse, at der er flest mulige veldrevne klubber.
KONKLUSIONER

Bestyrelsen gennemgik en udarbejdet oversigt over klubber og medlemsudvikling siden 2013. Det blev besluttet at fortsætte med
denne oversigt, så vi kontinuerligt kan følge udviklingen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Der ønskes en løbende status på dette område.

LC

Næste møde

10 MIN

8. LANDSHOLD I DAFF

ANDERS

DISKUSSION

Der blev på årsmødet stillet flere spørgsmål til landsholdene, principperne bag og beslutningen vedr. den procentvise
brugerbetaling.
KONKLUSIONER

Der skal på et kommende bestyrelsesmøde afsættes tid til en grundig gennemgang af landsholdsaktiviteterne og økonomien
bagved. Beslutningen vedr. den procentvise betaling på landsholdene skal ligeledes gennemgås.
Der skal også ses på mulighederne for at etablere et juniorlandshold i cheerleading samt et kvindelandshold i amerikansk fodbold
ift. 2021/22.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Lav oplæg på økonomi og fakta vedr. landsholdsaktiviteter og
tidligere beslutninger.

LC

Næste møde

20 MIN

9. ORIENTERING FRA NATIONALLIGAUDVALGSMØDE

MICHAEL P

DISKUSSION

Michael Panayotis er valgt som formand for udvalget, og han gennemgik kort punkterne, der blev behandlet på det første møde.
Klubberne har fremsendt et forslag til en ny turneringsstruktur.
Begrænsningen på rekruttering blev drøftet og udvalget mente ikke, det er den rette løsning.
Det er lavet et oplæg på et sponsorkoncept, hvor klubberne indbetaler en 7-del af de 25.000 kr., der skal findes i sponsorat til
streaming. Alle klubberne får så et gavekort på beløbet til sponsoren. Der skal ifm. aftalen være eksklusivt, således at der ikke på
stream fra NL kampe kan tegnes sponsorater med virksomheder, der konkurrerer med sponsoren.
Klubberne vil gerne inddrages i beslutningen vedr. placeringen af Mermaid Bowl.
KONKLUSIONER

Nicolai gennemgår samme udvalgets turneringsstrukturforslag med Anders.
NL-klubberne er velkomne til at indsende deres høringssvar på lige fod med alle andre klubber.
Louise er ansvarlig for sponsorater i DAFF. Michael Panayotis overleverer oplægget til Louise, så hun tage dialogen med
sponsoren og eventuelt andre sponsor. Det er vigtigt, at vi får den bedste sponsoraftale, og at alle muligheder undersøges.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Gennemgår turneringsstrukturoplæg

Nicolai/ Anders

Uge 51

Forhandle streamingsponsorat færdigt

Louise

Primo 2019

15 MIN

10. EVENTUELT

Danse-cheerleading
Der blevet talt om, hvorvidt DAFF skal begynde at arrangere konkurrencer i Cheer -dance. Michael P vil tage det op med
Cheerleadingudvalget, om vi skal indføre danse-cheerleading som konkurrenceidræt i DAFF. Det er vigtigt, hvis vi indfører Cheerdance, at det bliver med fokus på konkurrence.
Internationalt er det afstemt at både konkurrence-cheerleading og danse-cheerleading (Cheer-dance) organisatorisk ligger under
ECU og ICU.
Gear4Teams
Det viser sig at flere klubber har problemer med få leveret vare fra Gear4Teams. Inge er i dialog med Gear4Teams om dette. Det
besluttes, at DAFF ikke vil bruge Gear4Teams, før der er er styr på leverancerne til de danske klubber.
De strategiske spor
Der ønskes en gennemgang og en status på strategiaftalen med DIF på et kommende møde.
Mermaid Bowl 2019
Der er kommet et bud fra Copenhagen Towers og Søllerød Gold Diggers på at afholde Mermaid Bowl i 2019 på Gladsaxe Stadion.
National Ligaudvalget bakker op omkring dette forslag. Mermaid Bowl 2019 er fastlagt til Slagelse Stadion. Det tages en dialog med
de to klubber samt Slagelse Wolfpack, der har arrangementet i 2019. National Ligaudvalget ønsker, at Triangle Razorbacks og
Aarhus Tigers skal afholde Mermaid Bowl i 2020.
Nicolai tager en dialog med Slagelse Wolfpack og Copenhagen Towers og Søllerød Gold Diggers. Oplægget indeholder blandt andet
ikke noget vedr. økonomien. Mermaid Bowl 2019 er tildelt Slagelse Wolfpack, men det skal undersøges, om klubben er indstillet på
at overdrage arrangementet til de to nordsjællandske klubber. Skal Mermaid Bowl 2019 flyttes, ønsker bestyrelsen at tage
beslutning omkring dette på sit møde i februar. Bestyrelsen ønsker at have minimum de samme oplysninger, som andre klubber ha r
indsendt ifm. deres bud på Mermaid Bowl.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Afklar placering af Mermaid Bowl 2019

Nicolai

Næste møde

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Nicolai Blom

Formand

Referent

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Michael Panayotis

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Inge Romsdal

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Sanne Ewé

Bestyrelsesmedlem

2. suppleant

