Bestyrelsesmøde 5-2019
REFERAT

09-10-2019

KL 18.45 – 21.30

IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF

Nicolai

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Nicolai

REFERENT

Nicolai

TIDTAGER

Michael Pasieczny

DELTAGERE

Michael Pasieczny, Nadia Panzio, Inge Romsdal, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Kasper Lindén måtte
gå tidligt, så han deltog ikke i punkt 4 og 6.

AFBUD

Anders Munch Skovgren, Michael Panayotis, Jens Peter Stou og Sanne Ewé

Dagsorden

2 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 9.
SEPTEMBER 2019

DISKUSSION

KONKLUSIONER

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

3 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

25 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION

Administration & kommunikation
Turnering – Amerikansk fodbold
Turneringen i amerikansk fodbold er stort set slut, der mangler Mermaid Bowl og afsluttende ungdomsstævne samt
en enkelt game day.
Afsluttende bowl-kampe på Slagelse Stadion
Sidste weekend i september blev der afholdt seks bowl-kampe (herfra det danske mesterskab i U16 og U19) på
Slagelse Stadion. Det var et rigtigt godt arrangement, med mange glade klubber, spillere, trænere mv. Flere
tilkendegav at de var glade for, at vi lavede sådan et arrangement for de mindre klubber, der aldrig eller sjældent

spillede på et stadion. Der var små 500 betalende tilskuere fordelt på de to dage, så økonomisk hænger
arrangementet sammen.
Kan kunne evt. lave et lignende arrangement før sommerferie med de Jysk/ fynske mesterskaber og de Sjællandsk/
Skånske mesterskaber.
Jule Cup 2019
Vi har passeret tilmeldingsfristen med et par dage, og der er tilmeldt stort set samme antal hold som sidste år. Der
plejer at komme eftertilmeldinger, så der er sandsynlighed for, at der kommer flere hold end sidste år.
Det er fin gang i planlægningen.
DM 2020
Her er der også fin gang i planlægningen. Der har været afholdt endnu et møde med Aarhus Tigers Cheerleaders.
Der er mange gode ideer, som vi få indarbejdet i arrangementet.
Cheerleadingkonkurrencer 2020/ 22
Der er endnu ikke truffet beslutning ift. EM-kvalifikation, men der er indkaldt til møde med de relevante personer
ift. at træffe en beslutning.
Mermaid Bowl og afsluttende stævne
Planlægningen er i højest gear og optager en del tid, men det er som det plejer at være. Det virker til, at der er
godt styr på tingene, og at der er et fornuftigt antal frivillige.
Der er tilmeldt ca. 480 spillere til det afsluttende ungdomsstævne og ca. 130 trænere. Det er 100 spillere mere end
sidste år, så det virker ikke til, at deltagergebyret har afholdt spillere fra at deltage, selv om det er meldingen fra
klubberne.
Udvidelse af samarbejdet med CBIT
Vi er gået i gang med at undersøge muligheden for at lægge bestillingen af landsholdstøj og betaling for camps, tøj
mv. i CBIT, hvor landsspillerne/ udøverne tilmelder sig.
Casper Lindén har en dobbeltrolle i dette, da han sidder i bestyrelsen og arbejde r i CBIT. Vi vurderer, at det falder
under bagatelgrænsen, da der sandsynligvis er tale om et mindre beløb for at sætte det op samt en mindre
forøgelse i abonnementsprisen.
Casper vil ikke være involveret i hverken pris eller implementering. Kontakten går til CBITs salgschef og én af
Caspers kollegaer hjælper med opsætning. Casper kommer evt. til at bistå med at skabe forståelse for vores behov i
CBITs løsning.
DIF Strategiaftale
Der er aftalt møde med vores nye DIF konsulent Martin Borch tirsdag d. 8. oktober 2019. Martin har været ansat i
DIF i en del år og bor i Skanderborg, så det er let at mødes med ham i Århus.
Vi har på baggrunden af sommerens evalueringen og vores medlemsnedgang i samarbejde med DIF udarbejdet et
forslag til en justering af strategiaftalen.
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 flyttet 18. december 2019 kl. 17.00 – 19.30 i Idrættens Hus.

Sport & udvikling
Organisation/med mere
I øjeblikket fylder det afsluttende U-stævne samt Mermaid Bowl meget for alle i udv afd.
Der er udarbejdet forslag til budgetter 2020 på alle områder i udv. afd. og de er præsenteret for det nedsatte udvalg.
Dannebrog Bowl afviklet med stor succes på Gentofte Stadion lørdag den 21/9 inden NL semi -finalen mellem Towers-89’ers.
Resultatet blev 40-23 til Allerød over Søllerød. God kamp og medaljer, trofæer bliver overrakt. Et godt afviklet arrangement hvor
der var mange tilskuere på stadion. Vi modtog en masse ros for kommentatorer for streamen. Lars Kaysen og Lars Carlsen deltog.
LC blev til den efterfølgende NL semifinale mellem CPH Towers og AaB 89ers – hvor der derefter var fotoshoot med Alandsholdsspillere og nye hummel uniformer. Dagen efter var LC til stede ved NL semifinale på Rundforbi Stadion mell em SGD og
Triangle Razorbacks. Begge semifinaler blev gennemført uden noget efterspil.
LC har holdt ferie i slutningen af september/start oktober.

Talent & Landshold
Cheerleading.
Try-out afholdt med succes, og bruttotrupperne er udvalgt – der var 10 mandlige cheerleadere der stillede op, hvoraf 50% var nye i
landsholdssammenhæng.
Alle ønskede træningsdage er på plads og faciliteter er ved at blive booket, og assistenter er på plads for begge hold.
Forhåndsbookning af fly, hotel og lejebiler er ændret til de nye datoer.

Flag football
Der er så småt begyndt at blive kigget fremad til VM 2020 på hjemmebane i Danmark.

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 LKBH søndag morgen. Der er oprettet en
forældregruppe på Facebook, hvor forældre kan være i kontakt med staff og omvendt, samt at forældre kan være i
kontakt med hinanden.

-

U19 har deltaget i U19EM i Bologna 28. juli til den 4. august. Næste opgave er U19NM i 2020 på hjemmebane i Danmark.

-

A-landsholdet skal spille hjemme mod Holland den 19. oktober på Gentofte Stadion og ude mod Finland den 26. oktober.
Der var en periode hvor der var stor usikkerhed om hvorvidt Holland ville være i stand til at spille efterårets landskampe,
men de har nu meldt ud, at alt er OK og de igen har styr på situationen. Der inviteret spillere til camp, en proces der
løbende justeres på pga skader med mere. Turen til Finland er på lads mht. til fly og hotel. Hummel har ønsket at gøre
noget specielt ved denne kamp, som er A-landsholdets første hjemmekamp i 16 år, så de har givet os hvide gamepants på
eget initiativ – så A-landsholdet kan gå All White.

Der kommer stadig 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
Cheerleading
Uddannelse
Niveau 1 uddannelsen har været afholdt. 1. weekend på BGI med 16 deltagere. 2. weekend i Gladsaxe. 16 personer på
Træner 1 og samlet 23 personer på workshop.
Der går en del tid med planlægning, afholdelse og opsamling.
3 forskellige undervisere til workshop for at tilbyde ”det bedste” indenfor hvert sportslige område.

AMF
Rammerne er på plads og hvem der skal udvikle det enkelte indhold er blevet fordelt og det nye koncept er klar til at blive
præsenteret. Der er allerede afholdt 2 pilotprojekter på Instruktørkursus – beregnet til forældre til den daglige træning ved
U10/12/14. Der var ikke den store tilgang og interesse for det, men Per Böhm (der afholdte det for os) mener stadig det har v ærdi,
det skal struktureres bedre.

Udvikling
Lars Carlsen har holdt møde med Thomas Johansen fra Dansk Basket Forbund vedr. deres tilgang til Spor 4, for at undersøge om vi
kan lære noget fra dem – umiddelbart kan vi ikke overføre noget 1 til 1, da de arbejder med anden udsat gruppe, men vi har fået
nogle gode input og kontakter vi går videre med.
Flag.
Kronborg Knights har onsdag den 25/9 afviklet et intern flagstævne for 7. -9. klasser i Helsingør Kommune. Der var 6 hold tilmeldt
(mange spillere på hvert enkelt hold) og det var en super fin dag. Programmet v ar en lidt dybere intro til sporten, selvom klasserne
var bekendt med flagfootball fra deres undervisning, og derefter ville der blive afviklet en turnering. Mange af holdene havd e selv
lavet spil og playbooks og lærerne var også interesseret. Knights plan lægger at lave endnu en turnering næste år.
FU er med på den kæmpe opgave der er i at afholde VM og vil gerne hjælpe når de ved hvilke opgaver de skal løfte. Der har vær et
afholdt møde i september, se referat, næste møde er planlagt til slut oktober. FU h ar udarbejdet videoklip hvor forskellige øvelser
vises
Jonas Bo Hansen har været i Sønderborg til Gymnasielærernes Idrætsforening og præsentere sporten og det skolemateriale der er
blevet udviklet hertil. Det var 2 workshops over 2 dage, og 30 lærere vil gå igennem forløbet. Hvis alle lærere tager det med ud i
klasserne kan det potentielt give 2700 gymnasieelever der bliver præsenteret for sporten pr. år.

FIT FIRST
Selve projektet kører videre, men vores involvering er på et minimum.
Cheerleading
Cheerleadingudvalget – næste møde er 26. oktober
Produktion af breddekonceptet er i gang. MK arbejder i øjeblikket en del i Indesign for at udarbejde materialet.
Revidering af Niveau 2. Stort set alt materiale er skrevet. I øjeblikket bru ges der tid med arbejdsgruppen på at rette materialet
igennem.
MK er ved at planlægge en inspirationsdag i Performance Cheer med to norske trænere i Freestyle Pom.
Malene holdt møde omkring konkurrencestruktur i cheerleading med MP, NP og CLB.
Malene har holdt møde med Frederiksberg Idrætsenhed som meget gerne vil have cheerleading på Frederiksberg.
Derudover har Malene været på klubbesøg hos All Star cheerleaders og Rockets cheerleaders
AMF.
Lars Carlsen afholdt klubbesøg Aab89ers med fokus på generel udvikling af klubben, samt specielt rekruttering til deres U16 årgang.
U10/U12/U14 Opstartsprojekterne kører som planlagt.
Værd at bemærke er, at i forbindelse med LKs besøg hos Næstved SJSI Vikings ifb opstartsprojektet og er det tydeligt at klubben
har fundet deres melodi og deres egen måde at gøre tingene på. Vikings buldrer derud af og skal bruge 2020 på at få endnu mer e
struktur på deres forening.
Afsluttende stævne inden Mermaid Bowl.
Ved deadline er der tilmeldt 23 klubber, 4 U10 hold, både 13 U12 og 15 U14 hold. Over 470 børn er tilmeldt stævnet og årets
U10/12/14 klub er blevet kåret på baggrund af indsendte nomineringer fra de andre klubber og hvordan klubberne lever op til
projektets værdier.
Fastholdelsesprojektet kører ligeledes, og informationerne er trukket ud af de 4 interviews og samlet i et dokument, der vil danne
grundlag for det videre forløb.

Kvinder:
Den første game day 7/9 i Tomahawks gik ganske fint. Formatet blev ændret fra g ame days til fælles træning og derefter
scrimmage. Dette var en god beslutning og det skulle have en rigtig god dag for kvinderne.
Gameday den 28/9 Ålborg vil køre efter samme format, da det giver mening for de deltagende kvinder. Her var der 22 kvinder d er
deltog.
Kvindeudvalget har møde efter dette bestyrelsesmøde. Her vil de 3 game days blive evalueret og der vil være forslag til
forbedringer til næste sæson.
KONKLUSIONER

Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med 1-2 store Bowl-arrangementer, som det afviklede i Slagelse.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Arbejd videre med samlet arrangement for Bowl-kampe – evt. også før
sommerferien.

Nicolai

Turnering 2020

35 MIN

ANDERS

3. OPFØLGNING PÅ LICENS OG MEDLEMSTAL

DISKUSSION

Der er ikke sket den store udvikling siden sidst. Det ser ud til, at vi rammer ca. 150 licenser under det budgetterede antal.
KONKLUSIONER

Michael Pasieczny har haft møde med næstformand i DIF Hans Natorp og udviklingschef Anne Pøhl omkring strategiaftalen samt en
generel samtale om, hvordan DIF kan hjælpe forbundene. Det er vigtigt, at vi har fuld fokus på at få vendt medlemsudvikling, og
ressourcerne skal prioriteres til dette. Lars og Nicolai har i går (tirsdag d. 8. oktober) haft møde med vores nye konsulent Martin
Borch. Der er allerede i sommers lavet et udkast til en justering af strategiaftalen i samarbejde med vores midlertidige konsulent
Mikkel Nørtoft Magelund, Martin havde nogle ønsker/ forslag til mindre justeringer. Martin var meget rolig ift. vores status.
Der er et ønske om at prioritere promoveringen af landskampen d. 19. oktober, men det må ikke være på baggrund af
udviklingsarbejdet. Louise har lavet plan for markedsføringen de kommende 10 dage , men der skal undersøge, om Forbunds PR kan
hjælpe med promoveringen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Kontakt DIF konsulent Martin Borch

Michael Pasieczny

10. oktober 2019

Kontakt DIF Hans Natorp og Anne Pøhl

Michael Pasieczny

Efter samtale med Martin Borch

15 MIN

4. NYT DAFF-LOGO OG NAVN

ALLE

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Det besluttes, at det forslåede logo skal rentegnes – evt. af Forbunds PR. Logoet har været rundsendt til bestyrelsen til
kommentarer.
Logo og navneændring skal præsenteres på Budget- og udviklingsmødet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Rentegning af logo

Nicolai

Inden budget- og udviklingsmøde

40 MIN

5. BUDGET 2020

KASPER

DISKUSSION

Budgetgruppen har udarbejdet et budgetudkast, der har et overskud på 100.000 kr. Gruppen har forholdt sig til forslagene fra NL
udvalget og set på landsholdene, Mermaid Bowl og afsluttende ungdomsstævne. Der er indeholdt VM i flag football og U19 NM i
budgettet. Begge arrangementer er budgetteret til at give overskud, da der fra forbundets side lægges mange ressourcer i dem.
Justeringer/ kommentarer ift. indtægter:
•

Der er nedjusteret på licensantal ift. at der har været en nedgang de seneste par år .

•
•
•
•
•
•

Holdtilmelding og dommerbetalingsgebyr er justeret til ift. det forventede.
Uddannelse er justeret ift. de uddannelser/ kurser, der udbydes
Eventindtægter Cheerleading er justeret
Eventindtægter Amerikansk fodbold indeholder både Mermaid Bowl og U19 NM ( primært deltagerbetaling)
Deltagerbetalingen for landsholdene er generelt hævet og justeret ift. de forventede aktiviteter
Indtægter fra VM i flag football er lagt ind – stort samtlige indtægter er deltagerbetaling fra de deltagende nationer

Justeringer/ kommentarer ift. udgifter:
•
Turneringsudgifter er steget med 1,3 mio. på VM i flag football og 200.000 kr. på U19 NM
•
Der afsættes 80.000 kr. til markedsføring. NL streaming flyttes fra DAFF til NL udvalget.
•
Landsholdsbudgetterne er justeret ift. de forventede aktiviteter
•
Der er en fordobling af midlerne til Vækst & udvikling, primært ift. initiativer, der er indeholdt i Strategiaftalen.
•
Uddannelse er justeret ift. de uddannelser/ kurser, der udbydes
Sportschef for det norske forbund var forbi det afsluttende stævne, og han var meget begejstret for arrangementet. Han var
meget imponeret over vores U10, U12 og U14 koncept og han syntes at det var fantastisk, at vi prioriterer ungdommen ved at
have ungdomsstævnet sammen med Mermaid Bowl. Han vil rigtigt gern e kopiere begge dele i Norge.
I år bidrog ungdomsstævnet virkelig med stemning til Mermaid Bowl, da rigtig mange spillere og forældre blev til finale pga.
udmarchen og kåringen af Årets ungdomsklubber i pausen på Mermaid Bowl. Det tidligere kick off tidspunkt på Mermaid Bowl
spiller sandsynligvis også ind på, at deltagerne fra ungdomsstævnet i langt større omfang blev til Mermaid Bowl
Regnskabet for Mermaid Bowl og det afsluttende ungdomsstævne er ikke færdigt, men h vis de to arrangementer skal bibeholdes
skal der være deltagerbetaling som i år for spillerne og der skal være entré til stadion. Hvis klubberne ønsker det, skal
deltagergebyret nemt indarbejdes i licensen ved at lade den stige til f.eks. 250 kr. På opstartsmødet for U10, U12 og U14
ønskedes samtlige klubber med undtagelse af én at bibeholde de to arrangementer samlet, dog har s amtlige NL klubber gennem
NL udvalget fremsat ønske om at skille de to arrangementer ad, så fokus på Mermaid Bowl-dagen kan være på Mermaid Bowl.
KONKLUSIONER

Det udarbejdede budget blev vedtaget, og det præsenteres på Budget- og udviklingsmødet. Budgettet rundsendes på mail til
resten af bestyrelsen.
Det er de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers klare ønske, at Mermaid Bowl og det afsluttende stævne skal bibeholdes
samlet. Èt bestyrelsesmedlem har tilkendegivet, at han ønsker de to arrangementer placeret i forskellige weekender for at kunne
udvikle Mermaid Bowl.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Rundsend budget til resten af bestyrelsen

Nicolai

10 MIN

DEADLINEDATOER

6. EVENTUELT

DISKUSSION

Mermaid Bowl kontra cheerleadingkonkurrencer
Det blev talt om det mængde ressourcer, der lægges i Mermaid Bowl og de tre cheerleadingkonkurrencer , samt afviklingen af
Mermaid Bowl og afsluttende stævne.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Nicolai Blom

Formand

Referent

DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Kasper Lindén

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Inge Romsdal

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

