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Nicolai
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Michael B.
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Inge Romsdal, Lars Carlsen og Nicolai Blom.

AFBUD

Michael Panayotis, Jens Peter Stou og Sanne Ewé.

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 6.
FEBRUAR 2019

DISKUSSION

KONKLUSIONER

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

10 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

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

Administration & kommunikation
Turnering – Amerikansk fodbold
Turneringstilmeldingen er færdig og alle kampe er oprettet i Klubportalen. Dommerplanen er ligeledes færdig, så vi er klar ti l
turneringsstart.
I forhold til seneste fem år er der forsvundet 10 seniorhold. U19 ligger stabilt på 11 -12 hold, mens U16 toppede med 20 hold og
nu er nede på 14 hold.

Holdtilmeldinger - oversigt

2015

2016

2017

2018

2019

Senior
NL

11 mands

8

8

8

7

7

KL/ 1. og 2. div.

11 mands

14

14

14

10

8

DS

9 mands

14

14

10

11

11

36

36

32

28

26

i alt

U19
NL

11 mands

6

DS

9 mands

6

11

9

13

11

12

11

9

13

11

U16
NL

11 mands

DS

9 mands

13

12

13

8

9

RS

7 mands

4

8

7

7

5

17

20

20

15

14

Turneringen 2019 for flag football
Kampplanerne i flag football er færdig og udsendt til klubberne.
I flag football er der en stor nedgang i antallet af hold:
Flag football
FNL

5 mands

15

13

7

7

6

1. og 2. div.

5 mands

19

17

21

12

9

34

30

28

19

15

DM i cheerleading
DM i cheerleading blev afviklet lørdag d. 23. marts 2019 i Odense. Der var styr på arrangementet og mange gode nye tiltag. Der
var tilmeldt små 1.000 udøvere, hvilket er på niveau med tidligere år. Der laves en intern evaluering samt en evaluering med
Vikings Cheerleaders.
NL Streaming
Der er kommet styr på streamingen af NL, men det har været noget, som der er brugt rigtig megen tid på. Der er forskellige
interesser – både blandt de frivillige, klubberne og imellem øst og vest. Der streames som udgangspunkt to hjemmekampe pr.
klub, og alle klubber bliver som minimum vist fire gange. Tigers streamer selv to kampe ekstra, Razorbacks én ekstra kamp og
Towers fire kampe ekstra.
I Øst stiller Michael Kvist sit udstyr til rådighed og fungere som teknikere. Det virker til, at der er mange frivillige, alle kampe er
besat ift. frivillige, og der er arrangeret en uddannelsesaften for de frivillige. Ralf Dietrich fra Towers har leveret en st or indsats.
I Vest låner vi udstyr af Sønderjyske Ishockey gennem Allan Rokkedahl. Juan fra Aarhus gerne vil være kameramand, men Mikkel
er kommentator – der er ingen medkommentator. Allan er tekniker på produktionen. De tre dækker alle kampene i Jylland, men
det er et sårbart set up, da der ikke er nogen back up, hvis én falder fra eller bliver syg. Kostas har trukket sig Vest, så der er
ingen koordinator.
Alt grafik er på plads til sæsonen.
Transmission af Mermaid Bowl
Vi er i kontakt med DR ang. tv-transmission af årets Mermaid Bowl. DR vil gerne, men lige nu har de ikke pengene til
transmissionen, da aftalen med DIF ikke er genforhandlet. Det er derfor DR, der selv skal afholde alle udgifter. DR kigger på , om
de kan finde pengene i deres budget. Der afsat 20.000 kr. i vores budget, og vi vurderer, at DR skal finde 40.000 – 50.000 kr.

Afsluttende ungdomsstævne
Der er d. 17. marts 2019 holdt U10, U12 og U14 møde med klubberne, hvor det blev præsenteret at det afsluttende stævne kunne
skilles ud fra Mermaid Bowl, så der ville være mere tid og luft ift. afviklingen. Klubberne siger samstæmmende at de ønsker at
bibeholde det afsluttende ungdomsstævne samme dag og sted som Mermaid Bowl. Det giver stort værdi for dem, at det
afsluttende ungdomsstævne og Mermaid Bowl ligger samme dag og sted.
NFL Combine
Vi er i dialog med Viasat om at afholde to events i Århus og København med udvalgte aktiviteter, hvor folk kan prøve amerikan sk
fodbold. Det er plan at NFL stille med alle aktiviteter og alt materiale, mens DAFF skal hj ælpe med at finde de frivillige til at
afvikle eventet.
Vi afventer et møde med Tommy Kjærsgaard fra Viasat torsdag d. 28. marts.
Sag om overtrædelse af rekrutteringsregler
I sagen mellem Slagelse AFC og Søllerød Gold Diggers ift. overtrædelse af vores regler for rekruttering, har Disciplinærudval get
afvist sagen.
Disciplinærudvalget finder i sin gennemgang, at det ikke er dokumenteret, om det er Slagelse Wolfpacks U19 spil lere eller Søllerød
Gold Diggers, der starter kontakten på Messenger. Det ses heller ikke dokumenteret, om der i den nævnte kontakt på Messenger,
er tale om et muligt klubskifte eller et egentlig forsøg på rekruttering af spillere. Med baggrund heri finder Disciplinærudvalget, at
der ikke er sket brud på DAFFs regelsæt ang. klubskifte og rekruttering gældende fra den 1. april 2018, hvorfor klagen fra
Slagelse Wolfpack afvises.
CFL Combine og Magnus Møller
Der deltager to danske spillere ved CFL Combine i weekenden. De to spillere er Frederik Myrup Nielsen og Mads Marquard Nielsen.
Det har givet en del eksponering, at de to spillere er blevet inviteret af CFL.
Det har ligeledes givet en del opmærksomhed, at Magnus Møller fra Razorbacks er blevet tilbudt et fuldt scholarship til et Division
I College i USA. Magnus var bl.a. i Go’ Aften Danmark på TV2.
Årsregnskab 2018
Årsregnskabet for 2018 er færdigt og er i øjeblikket til revision hos vores eksterne revision EY, og der er ved at blive sat en aftale
om med vores to interne revisorer. Regnskab og ledelsesberetning ligger i Drop Box.
Sport & udvikling
Organisation/med mere
Vi har haft en praktikant i 4 uger, Simone May Agger, der har arbejdet med revidering af handleplaner med mere i forhold til Anti
Doping, hvilket er noget ADD har efterspurgt et stykke tid, men LC ikke har kunnet finde tid – når LB og LC har set materialerne
igennem og rettet til, vil de blive præsenteret for bestyrelsen.
Derudover har praktikanten deltaget i et par klubbesøg og arbejdet med ATK, samt hjulpet Nicolai med e -læring til spor 1 –
opkvalificering af bestyrelser.
MK har talt med DGIs projektleder for Landsstævne 2021 ang. En eventuel deltagelse af cheerleading på landsstævnet – mere om
dette under andet punkt på dagsorden.
LC har været til møde i Helsinki med CFL sammen med de andre nordiske lande – der er indgået en aftale om samarbejde, og
aftalen indeholder ikke specifikke punkter, da CFL ønsker samarbejdet skal udvikle sig i den retning der giver mening for all e
parter – det kunne være om trænerkurser, med mere. Det eneste specifikke var, at CFL gerne vil være mere globale og derfor
åbner for spillere fra hele verden – i første omgang til en CFL Combine der finder sted 23/24 marts, og der er inviteret 2 danskere
med.
Sent den 8. februar kom der en nyhed om, at danske Philip Friis Andersen havde skrevet kontrakt med NFL -holdet Tampa Bay
Buccaneers – dette afstedkom en del interesse fra diverse medier, der gerne ville have udtagelser fra LC.
LC var i TVSyd i forbindelse med at Magnus Møller fra Triangle Razorbacks har modtaget et tilbud om scholarship til college i en
meget tidlig alder. Udover snakken om det fantastiske i tilbuddet om scholarship, så ville TVSyd gerne tale om NFL grundet Ph ilips
Friis Andersens nylige indgåede kontrakt med Tampa Bay.
MK og LC deltager ved DM i cheerleading den 23. marts i Odense.
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at samarbejdet med Gear4Teams om team wear til DAFFs landshold skulle ophøre,
og arbejdet med at finde ny samarbejdspartner til team wear pågår.

Talent & Landshold
Cheerleading.
I forbindelse med DM i Cheerleading er der infomøder for forældre og andre med interesse for landsholdets deltagelse i
Verdensmesterskaber – det er MK og LC der står for infomødet.
Ligeledes i forbindelse med DM, vil All Girl landsholdet blive præsenteret og de vil give mindre opvisning.
All Girl Landsholdet har træning dagen efter DM.
Vedr. Verdensmesterskaberne, så kører planlægningen som den skal, og der har været afholdt møde med trænerne og MK og LC
om praktiske forhold.
Der er inviteret til generalprøver i forbindelse med de sidste træninger – i vest er det den 7. april hos Aalborg Jam og den 14.
april hos Rockets.

Flag football
Vi har udsendt information om try-out og træninger med mere for herre-landsholdet, og vi afventer detaljeret info fra Israel for at
kunne foretage endelig planlægning med mere – der er rykket for den manglende info.
Herre-landsholdets head coach Kasper Lindén, kan af private årsager ikke deltage ved EM i Israel, der er derfor fundet på
midlertidig løsning med 2 spillende trænere til EM – Kasper Lindén vil deltage i forberedelserne i Danmark, træninger med mere –
men tager ikke med holdet til EM.
AMF
Der arbejdes på at få program 2019 på plads for alle landshold.
-

U17 skal spille U17NM i Norge i uge 42 – der arbejdes intens på, at få det hele til at gå op med ferieplaner og mulige
træningsfaciliteter. Info vedr. try-out, camp med mere bliver offentliggjort i uge 13.

-

U19 er på plads – holdet er direkte kvalificeret til U19EM i Bologna 28. juli til den 4. august. Der har været afholdt åbne
minicamps, hvor mere end 120 spillere dukkede op, og der er inviteret 90 spille re til camp i påsken – derudover er der
en del spillere der i øjeblikket befinder sig på high schools i USA, der har tilkendegivet de er klar og de vil blive
evalueret, og inviteret med til camp i start juli, hvis de har niveau.

-

A, her har vi modtaget besked om, at vi er i pulje med Holland og Finland i 2019, hvor vi skal spille hjemme mod
Holland og ude mod Finland. Forhandlingerne om datoer er i gang, og vi er enige med Finland om kamp hos dem den
26/27 oktober, men det er noget vanskeligere at forhandle med Holland. De har en del spilere og trænere i GFL, derfor
vil de gerne spille meget sent – samtidig vil de også vi skal tage højde for private ferie etc. Forhandlingerne fortsætter,
og LC presser Holland så vi kan få en løsning snarest.

Uddannelser
Medickursus
Vi udbyder medickurserne igen – denne gang både et basis og som noget nyt, også et udvidet.
Kurserne finder sted den 30. marts i Aarhus med 9 tilmeldte på basis og 12 tilmeldte på udvidet, og den 31. marts
i Brøndby med 10 tilmeldte på basis og 11 på udvidet.
Alle kursisterne er fra DAFF.
Cheerleading
Revidering af Niveau 2 er gået i gang. Uddannelsen udbydes i foråret 2020 og forventes at blive noget kortere end
tidligere, da DIF har ændret format på deres Træner 2 hvor mere er blevet e-læring.
AMF
Niveau 1 og Niveau 2 er gennemført og evalueret.
Arbejdet med revidering er startet og der vil søgt løsninger der vil gøre det nemmere at komme i gang med
trænergerningen, samt gøre uddannelserne mere fleksible for bedre at ramme behovet .

I forbindelse med U19-landsholdet camp i påsken, er der inviteret til åbent hus og clinic – og tilmeldinger er på
vej ind.
E-læring dommerbasis er gået i luften, og der har været behov for en del support fra MK i forbindelse med dette.
Dommerne afholder EDK den 23-24 marts på BGI med 38 tilmeldte.
Flag.
E-læring – flag recertificeringskursus. Der er blevet lavet et e-læring recertificeringskursus, som er et forholdsvis langt modul med
speak. Det kommer til at erstatte B-kurset.
Udvikling
Idrætsudsatte grupper (spor 4) – vi er kommet nærmere et koncept omkring spor 4, som skal have fokus på ADHD -børn og unge.
LK har lavet en mindre undersøgelse blandt klubberne, MK har holdt møde med DIF ang. kommunale samarbejder, og LC har
været i dialog med ADHD-foreningen.
MK holdt oplæg vedr. foreningspuljen i forbindelse med Udviklingsmødet i Brøndby, og der var stor interesse for en workshop,
hvilket planen er at gennemføre den 22. maj i øst for alle DAFFs idrætsgrene. NB fremførte samme præsentation om
foreningspuljen til Udviklingsmødet i Middelfart, men umiddelbart var der ikke nær den samme interesse for en workshop – NB
præsenterer det igen på Udviklingsmødet i Viborg, og så beslutter vi om der er basi s for en workshop i vest.
Flag.
Flagmøde i Vest – MK har holdt møde med Marco (BGI) og Martin Rambusch omkring flag i vest. Pt. er der stort set ingen
etablerede hold tilbage. Der var snak omkring en åben flagbowl d. 16. juni og evt. en mindre efterskole turnering.
Sportmonda Bowl finder sted den 27-28 april og DAFF udlåner diverse materialer til arrangørerne – da MK er med
Cheerleadinglandsholdet i Orlando til VM, har LK overtaget opgaven vedr. SportMonda.
FIT FIRST
FIT FIRST – seminarerne er gået i luften med 130 lærer i Brøndby og 80 lærer i Odense. Der er blevet taget godt imod projektet
og enkelte har allerede skrevet omkring udstyr. Sidste seminar er i Aarhus d. 27. marts – ca. 100 lærer.
Cheerleading
Der har været møde i cheerudvalget den 14. februar 2019 – se referat.
Arbejdsgruppen arbejder videre med konceptet og Sara bliver sparring undervejs, så vi
sikre kvaliteten af materialet. Tankerne præsenteres på udviklingsmødet i maj.
MK er godt i gang med planlægningen af cheerleading udviklingsmødet der finder sted den 5. maj.
AMF.
U10/U12/U14 Opstartsprojektet er kommet i gang igen med 5 klubber i øst, og LK er i gang med de tilhørende klubbesøg. Vi ser i
øjeblikket på en løsningsmodel for vest, da vi det ikke var muligt at få nogl e klubber med i projektet i første omgang, men vi ved
der er klubber der har interesse – der findes en løsning.
Der har været afholdt Stævneplanlægningsmøde for U10/U12/U14 søndag den 17. marts i Korsør – det var første gang vi samlede
både øst og vest samme dag. Der var over 40 tilmeldte og der var stor tilfredshed med at afholde et fællesmøde for øst og ves t,
da det lykkes at finde nogle udvalgte stævner, som arrangørerne ville gøre noget ekstra ud af, og hvor klubber fra hele landet
ville prioritere at deltage i.
LK og LC har været på klubbesøg (Spor 1) hos Kolding Guardians og Esbjerg Hurricanes, der er 2 meget forskellige klubber med
hver deres udfordringer – vi arbejder videre med begge klubber.
Processen med fastholdelse U14-U16 (spor 2) kører videre, og vi skal i gang med interview af udvalgte klubber snarest.
Der har været afholdt 2 Udviklingsmøder (det 3. møde i Viborg har også fundet sted når bestyrelsesmødet afholdes) – vi var i
Brøndby mandag den 11. marts, og i Middelfart mandag den 18. marts – begge møder har været positive med mange godt input
og idéer til hvordan amerikansk fodbold kan vokse.
KONKLUSIONER

Afsluttende ungdomsstævne
Søllerød Gold Diggers og Copenhagen Towers har spurgt på muligheden for at afholde det afsluttende ungdomsstævne
weekenden før Mermaid Bowl, hvilket klubberne på det nyligt afholdt U10, U12 og U14 mødet ikke ønskede. Bestyrelsen

fastholder, at de to klubber har kendt betingelserne for at overtage Mermaid Bowl og det afsluttende ungdomsstævne, bl.a. at
ungdomsstævnet afholdes samme dag og sammen med Mermaid Bowl. Klubberne har budt på at overtage Mermaid Bowl og det
afsluttende ungdomsstævne fra Slagelse. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at flyttes til Gladsaxe under samme
betingelser som i Slagelse, det vil sige, at ungdomsstævnet og Mermaid Bowl afholdes samme dag og sted .
De to klubber har forespurgt på, om overskudsdelingen kan ændres, så hver part modtaget 1/3. De to arrangerende klubber vil s å
dække et eventuelt underskud. Bestyrelsen godkender, at et eventuelt overskud deles med en tredjedel til hver, mod at de to
arrangerende klubber dækker et eventuelt underskud.
Cheerleading.dk
Michael efterspørger om resultaterne fra tidligere år før 2010 kan komme på.
HANDLINGSPUNKTER

25 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

3. UDVIKLINGSMØDER OG REKRUTTERINGS- OG
KLUBSKIFTEREGLER

ANDERS

DISKUSSION

De var god energi på de tre møder, og det er kommet mange gode initiativer og forslag til tiltag, der kan igangsættes. Flere
punkter går igen på de tre møder, og det foreslås, at vi fokuserer på disse fire punkter:
Træneruddannelse
•
Kortere og mere fleksible træneruddannelser til de laveste niveauer – det skal være nemt tilgængelige. Vi skal have
uddannet mange trænere på hjælpetrænerniveau.
•
Sætte revideringen og afvikling af Niveau 2 på standby.
•
Genoplive DAFCA
•
Afvikle camps
Lokale møde – best practise
•
Arrangere lokale møder med fokus på at sikre, at der arbejdes videre med de lokale initiativer og tiltag samt at best
practise deles mellem klubberne.
•
Sikre lokal koordinering af holdsamarbejder for forskellige aldersgrupper – evt. fælles camps og træninger.
Puljer og fonde
•
Workshop i Øst omkring DGI/ DIF Foreningspulje d. 22. maj 2019.
Flag football
•
Vi skal se på, hvordan vi kan ”aktivere” flag football ift. rekruttering til amerikansk fodbold/ selvstændig idrætsgren (børn
og unge).
•
Skole flag football turnering
•
Opstart af flag football i de amerikanske fodboldklubber

Der er pt. fundet 30.000 kr. på aktiviteter, der er blevet billigere end budgetteret:
15.000 kr. – Niveau 1 træneruddannelse i amerikansk fodbold
5.000 kr. – Medicuddannelser
5.000 kr. – T1 i cheerleading (DIF kursusafgift)
5.000 kr. – Hudl abonnement til dommere og NL

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

De udvalgte konkrete tiltag/ initiativer skal iværksættes

Lars og Nicolai

Skriv ud til de deltagende klubber med, hvad der kommer til at
ske.

Nicolai

35 MIN
DISKUSSION

4. BUD PÅ EM I CHEERLEADING 2021

DEADLINEDATOER

Hurtigst muligt i det
omfang, som det lader sig
gøre.
Primo april

MICAHEL P/ NADIA

Vi har gennem længere tid set på muligheden for at byde på EM i cheerleading, hvor vi er i dialog med Arena Randers, der gern e vil
lægge haller til arrangementet. Vi har modtaget budmaterialet, og det er muligt at byde på enten sidste weekend i juni eller første
weekend i juli. Deadline for at byde på EM er 1. maj 2019.
Det er stemt af med de andre nordiske lande, at de ikke forventer at byde i 2021 samt at de vil bakke op omkring et dansk bud på
EM i 2021.
I 2021 afvikles der DGI Landsstævne i Svendborg d. 1.-4. juli, hvor Cheerleadingudvalget ønsker at samle klubberne til en stor
fælles opvisning, der skal skabe opmærksomhed på sporten. Der er ligeledes Tour de France start i Danmark i start juli 2021 samt
Roskilde Festival i den første weekend i juli 2021.
KONKLUSIONER

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at byde på EM i den sidste weekend af juni. Med de aktiviteter, der ligger i starten af juli
2021, er det ikke realistisk at afholde et EM i første weekend i juli i 2021.
Det er vigtigt, at vi få afklaret, hvad Randers kan tilbyde ift. udarbejdelsen af budmaterialet, hotelovernatninger mv. Det vil være
nødvendigt at de f.eks. kan udarbejde præsentationsmaterialet.
Der besluttes at stemme på mail, om der skal bydes på EM i 2021.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Afklare med Randers, hvad de kan tilbyde ift. udarbejdelse af
budmaterialet.

Nicolai

Fredag

5 MIN

5. INDFØRELSE AF CHEER-DANCE

MICAHEL P/ NADIA

DISKUSSION

Det blev diskuteret, hvorvidt vi skal indføre cheer-dance. I mange af de europæiske lande – herunder de nordiske lande, har
forbundene en stor gruppe cheerleadere, der dyrker cheer-dance. Cheer-dance giver en lettere indgang til cheerlading for både
udøvere, trænere og foreninger. Der er en god sammenhæng mellem cheer-dance og de motionstilbud, som vi skal indføre ift.
strategiaftale med DIF.
KONKLUSIONER

Det besluttes at indføre cheer-dance i form af Freestyle pom ved vores konkurrencer. Nadia laver i samarbejde med Malene og
Cheerleadingudvalget en plan for indførelsen af cheer-dance i Danmark. Det tænkes, at cheer-dance skal med som opvisning ved
Jule Cup 2019, hvor vi evt. kan hente en dommer ind, som kan give holdene gode råd – og evt. afholde en camp/ workshop. Det
tænkes, at første konkurrence for cheer-dance skal være DM 2020 i Århus.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Lave plan for indførelse af cheer-dance i Danmark

Nadia

Hurtigst muligt

10 MIN

6. CHEERLEADING LOGO

MICAHEL P/ NADIA

DISKUSSION

Cheerleadingudvalget ønsker at indføre nyt logo til brug ved cheerleading konkurrencer, events, dokumenter mv. Udvalget har
udarbejdet et forslag.
Det giver god mening at inkludere cheerleading ved at indføre et nyt logo eller endnu bedre lave et fælles logo for alle tre
idrætsgrene. Der skal også ses på, om cheerleading kan inkluderes i vores navn. En navneændring af forbundet vil dog kræve, at
vedtægterne ændres på et årsmøde
KONKLUSIONER

Det besluttes, at Louise Bakbøl i samarbejde med Cheerleadingudvalget kigger på ét eller flere logoforslag, hvor alle tre idrætsgrene
er repræsenteret samt navneændring.
Det besluttes samtidig, at Cheerleadingudvalget i samarbejde med Louise må rettet logoforslaget til, så det kan bruges som et
midlertidigt logo for cheerleading, indtil et evt. nyt fælles logo og navn er på plads.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Udarbejd forslag til fælles logo og navn.

Louise

Tilret cheerleading-logoforslag

Louise

DEADLINEDATOER

20 MIN

7. GENNEMGANG AF LANDSHOLDSAKTIVITETER

ANDERS

DISKUSSION

Der er udarbejdet et oplæg over vores nuværende landshold samt evt. kommende landshold. Der er i oplægget forsøgt defineret,
hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for, at vi har et landshold i den pågældende aktivitet og alder sgruppe. Oplægget
lægges ud sammen med referatet.
KONKLUSIONER

Der ønskes, at der på næste møde præsenteres forskellige scenarier ift. økonomi, egenbetaling og prioritering af forskellige
landshold.
Det ønskes ligeledes eksempler på, hvordan andre lignende forbund i DIF gør ift. deres landsholdsaktiviteter samt fra de andre
nordiske forbund.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Udarbejd forskellige scenarier ift. økonomi, egenbetaling og
prioritering af forskellige landshold.

Lars

Næste møde

Find eksempler fra andre lignende forbund i DIF samt fra de andre
nordiske forbund.

Lars

Næste møde

5 MIN

8. ORIENTERING OMKRING ATK OG ANTI DOPING DANMARK

ANDERS/ MICAHEL B

DISKUSSION

ATK
Det er blevet besluttet at udarbejde ATK’en, så den er er brugbar ude i klubberne. Andre forbund har udarbejdet mere
videnskabelige ATK’er, men vores mål/ ønske er at få en ATK, der er let for trænerne at gå til og som de kan forholde sig til. Det
er vigtigt, at ATK rammen den brede skare af trænere – ikke kun en lille gruppe, der er akademisk indstillet.
Norge er i gang med at udarbejde ATK i cheerleading, så der er dialog omkring at ”bytte”, så de kan bruge vores for amerikansk
fodbold, og vi kan bruge deres i cheerleading.
Anti Doping
Anti Doping Danmark har ønsket at vi får defineret og revideret politiker, beredskabsplan mv. ift. vores anti doping-arbejde.
Simone, der har været i praktik, har lavet et udkast, som Lars ser igennem. Politikker mv. g odkendes af Michael Brøndum, når de
er klar.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

15 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

9. EVENTUELT

DISKUSSION

Næste bestyrelsesmøde
Mødet mandag d. 3. juni 2019 kl. 18.30 (spisning fra kl. 18.00) holdes hos Triangle Razorbacks i Vejle. Michael booker lokale til
mødet.
Regnskab
Regnskab og årsrapport for 2018 er færdig og blev underskrevet. Vores eksterne revision forventes færdig i denne uge, og den
interne revision kommer d. 10. april. Udtalelser fra de to revisorer rundsendes til bestyrelsen, når de modtages. Det forventes at
årsrapport kan udsendes til klubberne omkring 1. maj 2019.
Justering af tøjregel for cheerleading
Cheerleadingudvalget ønsker at stramme op på tøjreglerne, da mange kjoler/ hotpants er for korte. Nadia arbejder på et forslag
sammen med Mikael Sohn Ottesen, som kan indføres i reglerne for sæsonen 2019/20.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Nicolai Blom

Formand

Referent

Dato:

Dato:

Kasper Lindén

Michael Pasieczny

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Inge Romsdal

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Anders Munch Skovgren
Bestyrelsesmedlem

DEADLINEDATOER

