
Bestyrelsesmøde 4-2019 
REFERAT 10-10-2019 KL 18.30 – 21.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY 

 

MØDE INDKALDT AF Nicolai 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Nicolai 

REFERENT Nicolai 

TIDTAGER Michael Pasieczny 

DELTAGERE 
Michael Pasieczny, Anders Munch Skovgren, Michael Panayotis, Nadia Panzio, Kasper Lindén, Inge 
Romsdal, Lars Carlsen og Nicolai Blom.  

AFBUD Jens Peter Stou og Sanne Ewé 

 
Dagsorden 
 

 

2 MIN 
1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 3. 
JUNI 2019 

 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

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

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

3 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 

 

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

 

DISKUSSION  

 
Administration & kommunikation 
 
Turnering – Amerikansk fodbold 
Vi er godt inde i efterårets turnering, og det virker til at det kører fornuftigt. Vi har desværre haft en trækning i Nationa l Ligaen og 
et andet hold kæmper med få spillere. Udfordringerne har været diskuteret på sidste NL Udvalgsmøde bl.a. ift. turneringsstruktur 
2020.   
 
I de andre rækker har der været en trækning i 1. division fra det svenske hold og et hold i DS Øst. Herudover har der været e n 
håndfuld kampaflysninger i forskellige rækker, så det virker til at trupperne flere steder er tynde. Det virker dog til at kl ubberne får 
løst deres dommeropgaver. Det virker også til, at efteråret i de fleste rækker byder på tætte kampe, der indikerer, at holden e er på 
samme niveau.  



 
Turneringstilmeldingen og turneringsplanlægningen for efteråret blev startet 14 dage tidligere i år , men det var svært at få en 
afklaring fra SAFF ift. de svenske hold, der ønskede at deltage hos os. Det gjorder at planen først kom ud i starten af juli,  hvilket 
var alt for sent – og slet ikke i tråd med planen. Grunden til, at vi afventede SAFF var, at de svenske hold kun hjælpe rigtigt meget 
ift. at sikre en regional opdeling i bl.a. U16 DS. Det er aftalt med SAFF, at vi skal have en dialog i løbet af efteråret/ fo råret, så vi 
har en afklaring på, hvilke svenske hold kan få lov til at deltage hos os. Vi  må ikke få samme situation næste år. 
 
 
Potentiel sag på matchfixing 
På sidste bestyrelsesmøde blev der orienteret omkring en potentiel matchfixingsag fra DS Vest. De to involverede klubber fast holder 
begge, at kampen blev afbrudt pga. skader midt i 3. quarter. Der er ikke blevet afviklet ét spil på 5 min. i resten af 3. quarter og ét 
spil på 12 min. i 4. quarter. Kampen er derfor blevet behandlet af Disciplinærudvalget som en almindelig disciplinærsag.  
 
 
Sommer Cup 2019 
Vi havde et rekordstort deltagerantal på små 750 udøvere, og konkurrencen forløb rigtigt godt. Fra DAFF deltog to ansatte. De to 
udenlandske klubber have en god oplevelse, og Vesterbølle Efterskole deltog for første gang – de havde også en rigtig god 
oplevelse.  
 
Konkurrencen er evalueret med klubberne og arrangør, og der var kun få mindre kritikpunkter.  
 
Vi har først modtaget det sidste fra arrangøren. Det afsluttede regnskabet viser et overskud på 210.000 kr., der fordeles mellem 
arrangør og klub.  
 
 
Konkurrencer 2020/ 22 
Det er blevet besluttet at rykke DM til sæsonens sidste konkurrence, hvilket betyder at Sommer Cuppen rykkes til marts, og kommer 
til at hedde Spring Cup. Beslutningen er truffet for at forlænge sæsonen og give holdene længere til at træne deres DM -rutine. 
Dette burde give et højere niveau samt en mere sikker rutine. Der var opbakning til af flytte DM på udviklingsmødet, og 
Cheerleadingudvalget anbefaler det også. 
 
Der bliver en udfordring ift. de fire hold, der kvalificerer sig til EM, da de har kortere tid til a t planlægge turen. For at afhjælpe 
dette er det blevet besluttet af Spring Cup skal tælle som en del af EM-kvalifikationen. Mulige modeller har været vendt i udvalget, 
men der er ikke endelig fastlagt, hvilken model der skal benyttes.  
 
 
NL Streaming 
Øst-holdet er begyndt at stream for os igen, men der er store udfordringer i både Øst og Vest med at finde frivillige til at filme og 
kommenterer. Næsten hver weekend skal der laves ”feberredninger”.  
 
Som orienteret sidst bruges der et stort antal ressourcer fra DAFF på NL-streaming. Det bør seriøst overvejes, om dette er en 
forbundsopgave, og om rettighederne skal overgives til tredjepart.  
 
 
Mermaid Bowl og afsluttende stævne 
Der er d. 13. august 2019 afholdt planlægningsmøde med Copenhagen Towers og Søllerød Gold Diggers omkring Mermaid Bowl og 
det afsluttende ungdomsstævne. Planlægningen skrider stille og roligt fremad. 
 
Der har været en del utilfredshed i Facebookgruppen omkring beslutningen om at indføre en deltagerbetaling på 50 kr. pr. spil ler. Vi 
har forsøgt at besvare kritikken sagligt og konstruktivt. Der er ingen tvivl om, at vi kunne have været skarpere til at forklare, 
hvorfor vi har truffet beslutningen, og hvad de 50 kr. går til.  
 
Vi har bedt klubberne tilkendegive, om de deltager d. 5. oktober, da Herlev Rebels gav udtryk for, at de ville arrangere et 
konkurrerende og gratis stævne samme dag. Vi ønskede ikke at lægge kræfter i at arrangere det afsluttede stævne, hvis klubber ne 
ville prioritere at deltage hos Herlev Rebels. 15 klubber har tilkendegivet, at de deltager i det afsluttende ungdomsstævne. De få 
klubber som har tilkendegivet, at de ikke deltager, er fordi de ikke har U10, U12 eller U14 spillere.  
 
Der kommer sandsynligvis en debat om brugerbetalingen på det kommende budget- og udviklingsmøde og evt. årsmøde. De 
ungdomsansvarlige er informeret om, at det vil være på disse to møder, at beslutningen ift. 2020 tages.  
 
 
Kompensationssager i Disciplinærudvalget 
To klubber har to verserende sager i Disciplinærsager om kompensation ift. dokumenteret tab ved aflyste kampe jf. §7, stk. 3 i 
Turneringsregulativet. Den ene klub har fremsat et krav på 52.000 kr. ifm. den anden klubs trækning fra NL. Her blev de to 
klubbers kamp i efteråret aflyst. Den anden klub har fremsat et krav på 21.000 kr. ifm. aflysningen af en U16DS kamp i efteråret. 
Begge sager bliver i øjeblikket behandlet af Disciplinærudvalget ift. kompensation.  
 
 
DIF politiske program 2021-2024 
DIF er gået i gang med udarbejdelsen sit politiske program for 2021-2024. Der har været ét dialogmøde med spændende og faglige 
drøftelser med udgangspunkt i de seks udvalgte tendenser:  

• Natur, miljø og klima 

• Digitalisering og teknologisk udvikling 

• Nye fællesskaber 

• Urbanisering 



• Mistrivsel blandt børn og unge 

• Kommercialisering 
 
Næste dialogmøde er 12. december 2019.  
 
 
DIF har informeret om følgende: 
 

• BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER OG SPF-KONTAKTPERSONER 2019-2020 
• BESTYRELSENS ARBEJDSPLAN 2019-2020 
• GOD LEDELSE i bestyrelserne i specialforbundene og DIF 
• Information om uddeling af periodiseringsmidler 

 
 
 
Sport & udvikling 
 
Organisation/med mere 
 
DIF havde den 6. juni indkaldt til et stort internt møde i DIF vedr. spiseforstyrrelser, hvor alle specialforbund var blevet bedt om at 
være til stede – på opfordring fra DIF havde Lars Carlsen et mindre oplæg om DAFFs erfaringer.  
 
Der har været afholdt sommercup i cheerleading, og det var den største sommercup nogensinde. To hold fra Finland deltog i 
stævnet. Det var et rigtig godt arrangement og Foxy havde styr på det hele.   
 
I forbindelse med U19EM i Bologna, blev der afholdt et europamøde, hvor nogle deltagere var til stede i Bologna, mens andre v ar 
med på skypeforbindelse – der blev drøftet hvordan de forskellige europamesterskaber skal afvikles fremover. 
 
Den 24. august blev der afholdt Nordisk møde i Oslo – se referat. 
 
 
 
Talent & Landshold 
 
Cheerleading 
 
Arbejdet med landsholdene (All Girl og Coed) og VM 2020 er i fuld gang – head coaches er på plads, assistent til All Girl er på plads 
– der var en assistent på plads til Coed, men vedkommende meldte fra igen, så nu arbejdes der på anden løsning. Planlægning og 
annoncering af try-outs er på plads, tilmelding sat op – der er 46 tilmeldte til All Girl og 16 tilmeldte til Coed, heraf 10 drenge. 
 
De enkelte træningsweekender er ved at falde på plads, men der har været lidt udfordringer med bookning, da flere steder har 
skullet afvente skolestart samt andre idrætter. 
 
ICU har flyttet VM i forhold til hvad der har været kutyme tid ligere, og dette har medført at der skal indhentes nye tilbud på fly og 
hotel, samt at udøverne skal have information om nye tidspunkter.  
 
 
 
Flag football 
 
Det Israelske forbund har haft behov for en del information, både til eget brug, men også til myndighederne vedr. indrejse og 
ophold – de har efterspurgt en del info på hver enkelt person i delegationen, hvilket har været noget tidskrævende.  
 
Begge hold har købt hummel team wear, og har samtidig købt deres egne uniformer – og har derfor fået deres navn på ryggen. 
 
Damerne endte med at have 11 spillere med, og de klarede sig godt – de spillede sig ubesejrede gennem grundspillet, men tabte 
semifinalen med et enkelt point, og tabte efterfølgende kampen om 3. pladsen. 
 
Herrerne fik et meget sent afbud, men var i stand til at finde erstatning, så de kom afsted med fuldt hold på 15 spillere. De klarede 
sig rigtig fint – spillede sig ubesejret gennem grundspillet, om end der var et par meget tætte kampe – de vandt semifinalen 
forholdsvis overbevisende, og vandt finalen meget overbevisende - de har nu vundet EM de sidste 6 gange. 
 
  
  
AMF 
 
Alle landshold er aktive i 2019. 
 

- U17 skal spille U17NM i Norge i uge 42 – der har været afholdt camp og der er udtaget de 45 spillere der skal spille 
U17NM. Holdet tager bussen til Norge tirsdag den 15. oktober, der spilles kampe torsdag og lørdag, og holdet kører hjem 
straks efter U17NM er slut lørdag, men forventet ankomst DGI Byen i KBH søndag morgen. 

 

- U19 har deltaget i U19EM i Bologna 28. juli til den 4. august. Der var indkaldt til Teknisk møde i Bologna i weekenden den 
14-16 juni, hvor Lars Carlsen deltog. Der har været camp 4-7 juli, hvorefter de 45 spillere blev udtaget. Holdet rejste til 
Bologna fredag den 26. juli og var hjemme igen mandag den 5. august. De vandt der første kamp, kvartfinale, over 



Italien, mødte de senere vindere fra Østrig i semifinalen, hvilket var en for opgave for holdet der tabte til Østrig – derefter 
skal holdet møde Frankrig i kampen om 3. pladsen, som de taber til. Danmark bliver således nummer 4 ved U19EM 2019, 
det første hvor IFAF var samlet igen, og det var det første siden 2011, hvor der var 8 hold med i slutrunden. Den opnåede 
4. plads betyder at U19-landsholdet har en fin seedning frem mod U19EM 2021 – Danmarks U19-landshold har nu formået 
at holde sig i top-4 i Europa uafbrudt siden 2013.   

 
- A-landsholdet skal spille hjemme mod Holland den 19. oktober på Gentofte Stadion og ude mod Finland den 26. oktober. 

Der er lagt et tæt program for A-landsholdet med camp på BGI 11-14 oktober, holdet møder ind på Gentofte Sportspark 
fredag den 18. oktober til træning og derfra til hotel, og klargøring til kamp lørdag den 19. oktober. Holdet mødes igen 
søndag den 20. oktober for at påbegynde forberedelserne til Finland, og derefter sendes de hjem – for at samles igen 
fredag den 25. oktober for træning inden afrejse med fly til Helsinki. Holdet flyver hjem af 2 omgange søndag den 27. 
oktober, da det ikke har været muligt at få plads til alle hjem på samme fly med mindre det blev meget dyrt. 
Trænerstaben er i fuld gang med at invitere de spillere der skal med i camp, og udvælgelsen foregår ved det kendskab 
trænerne har til danske spillere gennem NL, eller tidligere landshold – derudover vil trænerne i klubber lige under NL blive 
kontaktet, for at høre om de har spillere der kan gå ind og klare sig på landsholdsniveau.  

Der kommer løbende Team Danmark ansøgninger fra udøver i både cheerleading og amf, som Lars Carlsen behandler.  
 
LC deltager løbende i ESAA staff møder i Aarhus i det omfang det er muligt.  
 
 
Uddannelser 
 
Medickursus 
 
Vi afholdt medickurser lørdag den 10. august i KBH – både basis og udvide, med henholdsvis 8 og 11 deltagere. God feedback igen 
på kurserne og vi overvejer at udbyde dem igen ultimo 2019/primo 2020. De var også udbudt i Århus den 11. august, men aflyst 
pga. manglende deltagelse – de deltagere der var tilmeldt, fik tilbud om deltage i Brøndby med transporten betalt, hvis de kunne 
samle sig én bil – det havde ingen interesse. 
 
 
Cheerleading 
 
Uddannelser – i hele september måned afholdes en række cheerleadinguddannelser. Til introuddannelsen i øst og vest er der samlet 
35 tilmeldte, hvor der på nuværende tidspunkt er 16 tilmeldt Niveau 1.  
 
På introuddannelsen har vi inddraget to nye undervisere for at udvide undervisergruppen og sikre en naturlig fødekæde.  
 
 
AMF  
 
Der er blevet arbejdet intens på den store revidering af hele uddannelsesprogrammet, og vi er tæt på at kunne offentligt gøre 
hvordan uddannelsesprogrammet kommer til at se ud. 
 
Programmet indeholder bl.a. små instruktørkurser (ca. 30-45 min varighed) hvor vi instruerer forældre i hvad det vil sige at være 
træner/instruktør, samt hvordan de kan hjælpe til i den daglige træning ude i klubberne. Første pilotafholdelse blev kørt ved  
stævnet i Århus den 31/8 hvor der var +220 børn og mange forældre. Af forskellige årsager var der ikke taget højde for at finde tid 
i den store kampplan til dette, så det blev gjort mindre så det kunne gennemføres. Kort feedback er at det er en god ide, så vi vil 
arbejde videre med dette.  
 
Generelt så bliver uddannelserne mere fleksible og mere tilgængelige, da det vil være muligt at sammensætte sin uddannelse efter 
behov og ønsker, samt at vi vil afvikle dem lokalt i det omfang, det kan lade sig gøre og giver mening.  
 
Hovedparten af kurserne vil blive udbudt i januar, februar og marts 2020 da vi regner med der er størst mulighed for klubberne at 
deltage i disse måneder. 
 
 
 
Udvikling 
 
Vi afholdt en workshop om ansøgning af puljemidler den 22. maj i Brøndby, og på baggrund af den evaluering vi fik af deltager ne, 
besluttede vi, at vi også ville udbyde workshoppen i vest – det blev til den 12. juni i Ceres Arena i Aarhus – men vi måtte desværre 
aflyse pga. for få tilmeldte. 
 
Idrætsudsatte grupper (spor 4) – vi planlægger et kort møde med Dansk Basket, da de iflg. DIF med succes har arbejdet med 
dette. LC er i dialog med den relevante konsulent. 
 
 
Flag 
 
Der har været møde i flagudvalget den 11. juni 2019 – se referat. 
 
BGI afholder et internt flagstævne lørdag den 26. oktober. Vi hjælper med materiale så der kan gøres effektiv reklame for dag en på 
deres morgensamlinger. Går dagen godt og det er en succes har vi talt om at brede konceptet ud til en mere regional turnering  i 
foråret 2020. 
 



Kronborg Knights laver i samarbejde med Helsingør Kommune et stævne for 7 -8. klasser i kommunen. Vi har sparet med Kronborg 
Knights ved formand Anders, der er ansvarlig for dagen, om diverse ideer, og vi har udarbejdet et sæt tilpassede regler, så 
dommerne kan dømme fornuftigt. Skoleklasserne kender og har prøvet sporten før.  
 
 
FIT FIRST  
 
FIT FIRST – Vi har flag-football på programmet, og vi var senest med den 7. juni i Aarhus. 
 
Selve projektet kører videre, men det er lidt usikkert om og i hvilket omfang vi kan/skal involvere os.  
 
 
Cheerleading  
 
Niveau 2 revideringen forsætter og vi har stort set alt det skriftlige materiale på plads, og er godt med i tidsplanen. Uddannelsen 
udbydes i foråret 2020 og forventes at blive noget kortere end tidligere, da DIF har ændret format på deres Træner 2, hvor me re er 
blevet til e-læring.  
 
Breddekonceptet er i fuld gang og der har både været møde før og efter sommerferien i arbejdsgruppen. Konceptet er ved at forme 
sig og indholdet er ved at blive produceret.  
 
Cheerleadingudvalget – der har været afholdt møde i august. Bl.a. var ny konkurrencestruktur og logo på programmet. Se 
vedhæftede referat. 
 
 
 
AMF 
 
U10/U12/U14 Opstartsprojekterne kører som planlagt. 
 
Lars K gennemførte licens kontrol ved stævnet i Kronborg den 1/6 og Nicolai Blom i Horsens samme dag. Tingene var i orden beg ge 
steder og klubberne var glade for at vi kom og lavede en lille licenskontrol. 
 
Vedr. U16-fastholdelsesprojektet, så har Lars K fået afholdt alle 4 interviews og er nu ved at gennemse data, for derefter at 
udarbejde et udkast til et forløb der kan bruges ude i vores foreninger. 
 
Kvindefootball er kommet på programmet. Der afvikles 3 gamedays i løbet af efteråret, der afvikles lidt på samme måde som vores 
U-stævner - hvor det er muligt at tilmelde et hold, men også, hvis man blot har en enkelt spiller i klubben. Der vil være en tilpasset 
regelsæt, så fokus er på at komme ud og spille en masse kampe. 
 
Kolding Guardians har besluttet at nedlægge amerikansk fodbold, men de har besluttet at genrejse klubben gennem flagfootball og 
dermed på sigt skabe et stærkt fundament, for måske at vende tilbage til AMF. 
 
Lars K har været i kontakt med Roskilde Kings med henblik på at få genrejst dem til sæsonen 2020. Der arbejdes helt fra bunde n og 
op. Første skridt er at få skabt opmærksomhed omkring klubben igen og finde ud af hvor mange af de gamle der har lyst til at spille 
eller blot hjælpe til igen. 
 
De Nordsjællandske klubber afholdt fællesmøde hos SGD den 25. juni og havde inviteret LC med til mødet – der var en god og 
udviklende dialog mellem klubberne og de har et fælles mål ”Udarbejdelse af handlingsplan med henb lik initiativer målrettet 
ungdomsfodbolden i Nordsjælland”.  
 

KONKLUSIONER  

Bestyrelsen vil gerne, at der udarbejdes vejledning/ retningslinjer ift. kompensation ved aflyste kampe. Det skal beskrives, hvad der 
kan forventes kompenseret og hvorledes det skal dokumenteres. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Udarbejde vejledning/ retningslinjer ift. kompensation ved aflyste kampe. Nicolai Hurtigst muligt 
 

5 MIN 
 
3. ORIENTERING OG FLYTNING AF WORLDS OG ICU-
GENERALFORSAMLING 

M. PASIECZNY 

DISKUSSION  

ICU har valgt at flytte Worlds og sin generalforsamling, da den oprindelige dato er sammenfalden med SportAccord Convention i 
2020. ICU havde på sidste generalforsamling fået mandat til at flytte datoen, hvis det var sammenfaldende med konventet. World 
flyttes til 27., 28. og 29. april 2019 efterfulgt af ICUs generalforsamling. F lytningen har givet lidt udfordringer ift. landsholdet, men 
det er lykkedes at flytte flybilletter uden omkostninger.  
 

KONKLUSIONER  

 



HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

10 MIN 4. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN ANDERS 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Michael Brøndum Hansen har trukket sig som formand, og det besluttes at næstformand Michael Pasieczny overtager 
formandsposten frem til næste årsmøde. På årsmødet vil der skulle vælges formand for ét år. Michael Brøndums ansvarsopgaver 
blev fordelt mellem de resterende bestyrelsesmedlemmer. Kasper undersøger, om han kan deltage ved IFAFs årsmøde i London 
første weekend i november.  
 
Jens Peter Stou indtræder som 1. suppleant i bestyrelsen. 
 
Anders Munch Skovgren blev valgt som ny næstformand. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

 15 MIN 
5. ORIENTERING OM HUMMEL-SPONSORAT OG BESTYRELSES 
FORTROLIGHED 

M. PASIECZNY 

DISKUSSION  

Der er skriftligt redegjort for forløbet - herunder tidslinjen for indgåelsen af DAFFs aftale med hummel - over for den klub, der 
mener, at de har åbnet døren for DAFF ift. hummel og skulle kompenseres for dette.  DAFFs aftale med hummel er opstået 
udelukkende på baggrund af en henvendelse fra DAFF til hummel.  
 
Der blev herudover orienteret mundtligt om sagen.  
 

KONKLUSIONER  

hummel har bekræftet, at sponsoreret udelukkende er opstået på baggrund af en henvendelse fra DAFF. Det indskærpes overfor 
bestyrelse og ansatte at fortroligheden i alle henseender skal overholdes. Informationer må ikke videregives. Sagen blev herefter 
lukket.  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

20 MIN 6. OPFØLGNING PÅ LICENS OG MEDLEMSTAL ANDERS 

DISKUSSION  

Der er udarbejdet en skriftlig orientering ift. licensudviklingen. Der er ikke sket den store udvikling ift. sidst, der er fortsat udsigt 
til en licensnedgang for amerikansk fodbold på 130 licenser. Nedgangen er primært på U19 og senior.  
 

KONKLUSIONER  

Der skal undersøges, om der kan søges midler i DIFs periodiseringsmidler til et projekt/ tiltag, der kan undersøgte rekrutteringen 
af senior og U19 medlemmer. Et af fokuspunkterne ift. de 24 mio. kr., der er afsat til vækstinitiativer er: Systematisk innovation 
af strategisk udvalgte målgrupper/potentialer/områder. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Der skal ses på, om der søges midler i DIFs periodiseringsmidler.   

 

 60 MIN 7. BUDGET 2020 ANDERS 

DISKUSSION  

Det er bekymrende at der fortsat sker en licensnedgang i amerikansk fodbold. Der er behov for at vende udviklingen.  
 



Der er fremsendt en indstilling fra NL-udvalget ift. DAFFs fremtidige arbejds- og fokusområder. Udvalget er bekymret for om 
DAFFs ressourcer bruges korrekt. Forslaget går i hovedtræk ud på at støtte klubberne ift. medlemsudvikling, skabe nye klubber, 
få uddannet flere trænere samt mere markedsføring af sporten. Det foreslås, at der nedprioriteres ift. NL streaming, reducering af 
Mermaid Bowl herunder VIP-arrangement, færre landsholds- og rejseaktiviteter samt mindre administration.  
 
Der er udarbejdet prospekt på Mermaid Bowl og afsluttende stævne 2020 og 2021.  
 

KONKLUSIONER  

Det blev besluttet at nedsætte et budgetudvalg bestående af Kasper Lindén, Anders Munch Skovgren og Nadia Panzio, der 
sammen med Lars og Nicolai skal lave et budgetudkast for 2020 til næste bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2019.  
 
Det besluttes, at budgetudvalget skal medtage de forskellige forslag i arbejdet med budgetforslagene. Forslagene skal 
konkretiseres, så der kan præsenteres og debatteres på budget- og udviklingsmøde. Der skal udarbejdes et markedsføringsforslag 
ift., hvordan vi skal markedsføre os for at få flere medlemmer.  
 
Der er enighed om, at der skal fokus på at arbejde og understøtte de foreninger, som har det svært. Der skal ses på, om der kan 
findes flere ressourcer til dette arbejde, evt. via DIFs periodiseringsmidler.  
 
Det besluttes at debattere på budget- og udviklingsmødet, hvorvidt Mermaid Bowl og det afsluttende stævne skal ligge sammen. 
Her har vi ligeledes evalueringen af dette års Mermaid Bowl og afsluttende stævne.  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Udarbejde konkretiserede forslag, der kan vendes på budget- og 
udviklingsmøde. 

  

Udarbejd markedsføringsoplæg. Nicolai  

 

10 MIN 
8. BUDGET- OG UDVIKLINGSMØDE - HERUNDER MULIGE 
TEMADRØFTELSER 

ANDERS 

DISKUSSION  

Kasper kom med sine ideer til en huddle ift. integration mellem flag football og amerikansk fodbold. Input til huddlerne ift. 
cheerleading skal komme fra Cheerleadingudvalget. 
 

KONKLUSIONER  

Huddler og program for budget- og udviklingsmødet afstemmer med Anders og Michael Pasieczny.  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

20 MIN 9. EFTERÅRETS MØDER OG ARRANGEMENTER ANDERS 

DISKUSSION  

Listen med efterårets arrangementer blev gennemgået.  

KONKLUSIONER  

Det blev besluttet at flytte budget- og udviklingsmøde til søndag d. 10. november 2019, mens årsmødet flyttes lørdag d. 7. 
december 2019. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

10 MIN 10. NYT DAFF-LOGO OG NAVN M. PASIECZNY 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Bestyrelsen ønsker at bold og pompon skal gøres større – de skal have samme størrelse som bolden har i det nuværende logo. 
Forslaget med den større bold og pompon rundsendes til godkendelse hos bestyrelsen. 
 



Bestyrelsen summer på navneforslagene, og de behandles på næste møde. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Opdatere og rundsend logoforslag Nicolai  

 
 

5 MIN 11. EVENTUELT  

DISKUSSION  

Flag footballandsholdene var glade for modtagelsen i lufthavnen. Det er en stor bedrift at herrerne har vundet EM for 6. gang  i 
træk, og damernes 4. plads er også over forventning, så sportsligt et meget positivt EM. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 
Dato: 

 

 

Michael Pasieczny  

Formand 

Dato: 

 

 

Nicolai Blom 

Referent 

 
 

Dato: 

 

 

Anders Munch Skovgren 

Næstformand 

Dato: 

 

 

Kasper Lindén 

Bestyrelsesmedlem  

 
 
 

Dato: 

 

 

Nadia Panzio 

Bestyrelsesmedlem 

Dato: 

 

 

Inge Romsdal 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

Dato: 

 

 

Michael Panayotis 

Bestyrelsesmedlem 

 

  

 


