Bestyrelsesmøde 6-2019
REFERAT

06-11-2019

KL 18.40 – 21.55

IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF

Nicolai

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Nicolai

REFERENT

Nicolai

TIDTAGER

Michael Pasieczny

DELTAGERE

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

AFBUD

Nadia Panzio, Michael Panayotis, Jens Peter Stou og Sanne Ewé

Dagsorden

5 MIN

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

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.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.

Nicolai

Efter godkendelse af referat

50 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION

Administration & kommunikation
Jule Cup 2019
Konkurrencen afvikles lørdag d. 16. november 2019. Der er tilmeldt over 900 udøvere, hvilket er rekord. Der er godt styr på
planlægningen, og Louise, Malene og Nicolai deltager i Randers.
Cheerleadingkonkurrencer 2020/ 22
Der er endnu ikke truffet beslutning ift. EM-kvalifikation, men der er udsendt fire forskellige scenarier på de tre forslag til Michael
Pasieczny og Nadia Panzio.

De klubber, der typisk deltager ved EM, bliver inviteret til et møde ift. Jule Cup.
Mermaid Bowl og afsluttende stævne
Vi har internt evalueret Mermaid Bowl og det afsluttende stævne, og den generelle opfattelse er, at Gladsaxe Stadion giver ri gtigt
gode rammer for at afvikle eventet. Der var et fint antal af frivillige, og det er en fordel, at de to klubber er vant til at afvikle kampe
på stadion, selv om eventet er markant større. De mindre ting, for der er plads til forbedringer, kan for de fleste løses, hv is der i
ugen op til eventet afholdes et fælles møde med alle DAFF ansatte, DAFF frivillige samt de centrale 5 -10 frivillige fra klubben/
klubberne.
Indkaldelse til årsmøde
Der er indkaldt til årsmøde i mandags, og den første kandidat til bestyrelsen har meldt sig.
Sag vedr. Matchfixing ift. Mermaid Bowl
Danmarks Idræts-Forbunds Matchfixing Sekretariat har vurderet, at der ikke kan rejses en sag i forhold til matchfixing, da det ikke
kan dokumenteres, at personerne har søgt at opnå en direkte eller indirekte økonomisk fordel eller gevinst.
Matchfixinglovregulativets § 5, stk. 1;
” enhver manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing), hvorved der søges opnået en direkte eller indirekte

økonomisk fordel eller gevinst, er forbudt. Det er ikke en betingelse, at den økonomiske fordel eller gevinst
relaterer sig til spil (betting) på forløbet eller resultatet af den pågældende idrætskonkurrence eller dennes enkelte
begivenheder.”

Der er herefter oprettet en disciplinærsag ift. at bringe sporten i miskredit. Sagen er afgjort, og spilleren er idømt otte m åneders
suspension med start ved sæsonstart 2020.
Internationalt arbejde
Der er holdt møde med Mikkel Larsen, der er international konsulent i DIF. DIF har en målsætning om at få flere danskere valgt til
internationale bestyrelser og danskere ind på generaldirektør- eller lignende stillinger, og er i gang med at holde møder med
specialforbundene.
VM i flag football
Datoerne er stort set fastlagt til indledende kampe d. 19.-20. august 2020 og slutspil/ finaler lørdag d. 22. august 2020. Der
mangler det endelige tilsagn fra Gentofte Kommune ift. stadion.
IFAF fastholder, at turneringen er åben, da der ved de kontinental e mesterskaber ikke er meldt ud, at der kun er et givent antal
pladser ved VM. Vi meddeler IFAF, hvad vi kan håndtere ift. antal bane mv., så må IFAF udarbejde turneringsplan ud fra disse
rammer. Det vurderes, at udfordringen ift. baneantal bliver at skaff e dommere nok, og denne opgave ligger hos IFAF.
Sport & udvikling
Organisation/med mere
Siden sidste bestyrelsesmøde har både Malene og Lars K har afviklet noget ferie, samt der har været AMF U17 NM i Norge og AMF
A-landsholdet har spillet 2 landskampe.
Lars C deltager i IFAF Generalforsamling i London i den 1. og 2. november.
Talent & Landshold
Cheerleading.
Træningen for både All Girl og Coed er gået i gang, alle træninger i 2019 er på plads, og der arbejdes på diverse tilhørende detaljer
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 har spillet U17NM i Norge i uge 42 – generelt positiv feedback. Sportsligt gik det ok, da selvom holdet tabte 2 kampe,
så formåede trænerne at leve op til målsætningen for U17 at give spilletid til alle spillere – det var faktisk muligt at få 44
spillere på banen i først halvleg af første kamp. Spillerne har fået et godt indtryk af hvad det vil sige at være på
landsholdet og er gjort klar til at rykke op på U19-landsholdet.

-

U19 har U19NM i 2020 på hjemmebane i Danmark.

-

A-landsholdet vandt hjemme mod Holland den 19. oktober på Gentofte Stadion 22 – 19. Generelt var det en god dag – en
fantastisk setup omkring kampen, børn med til indløb, dr-dk/tv sendte direkte med mere. Udekampen mod Finland den 26.
oktober blev tabt 44 – 3 i en regnfuld affære – Danmark var ramt af skader på et par vigtige positioner og Finland var
bare et bedre hold.

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
Alle uddannelser har været afholdt i september. Der har samlet været ca. 50 personer igennem vores Introuddannelse og Niveau 1
uddannelse.
Derudover har Mikael Sohn afholdt regelkursus i Golden Angels Cheerleaders.
AMF
Datoer for uddannelserne er sendt ud til klubberne og er lagt på hjemmesiden. Der ligger et arbejde i at få præsenteret det n ye
format på uddannelserne og meningen med dette, forhåbentligt bliver dette gjort på budget- og udviklingsmødet søndag den 10/11
hvis der kommer nok tilmeldinger.
Udvikling
Malene har den 5. november et møde med den lokale ADHD-forening i Aarhus i forbindelse med Spor 4 – punkter på mødet er bl.a.
hvordan et eventuelt samarbejde kan etableres, hvilke muligheder et sådant samarbejde vil åbne op for, med mere.
Flag.
FU har afholdt møde – se referatet 30.10.19 i mappen.
Halloween bowl afholdt med stor succes. FU tager kontakt til to potentielle hold om at få lavet officielle hold der kan deltage i
turneringen 2020. Der har været et internt Flag stævne på BGI Akademiet som gik godt og de vil gerne gentage det i foråret.
Udviklingsmødet bliver planlagt til den 20.11 i Hafnia-hallen. FU står selv for udarbejdelse af slide og dagsorden. LRK opretter
begivenheden i NemTilmeld og sørger for at sende invitationen ud til klubber. Hvis dem fra Jylland gerne vil over til mødet, vil DAFF
gerne dække broens udgifter i én fyldt bil.
FIT FIRST
Malene har været i Toftlund og undervise 30 lærer i Flag Football (FIT First). Tønder kommune er den første kommune hvor der e r
en fælles enighed om at inføre FIT First på alle skolens kommuner.
Cheerleading
Cheerleadingudvalget – næste møde afholdes d. 1. november.
Produktion af breddekonceptet fylder tager en del tid og har efterhånden fundet sin form. Lige pt. lægges sidste detaljer på for at
gøre konceptet helt skarpt. MK arbejder i øjeblikket en del i Indesign for at udarbejde materialet.
Revidering af Niveau 2. Stort set alt materiale er skrevet. I øjeblikket bruges der tid med arbejdsgruppen på at rette materialet
igennem.
MK har været på besøg hos All Star cheerleaders – klubben har oplevet en lille medlemsvækst, men har store udfordringer med
frivillige trænere.
MK har været på besøg hos Divas Cheerleaders – Klubben har flyttet lokaler til København NV og har oplevet stor medlemsvækst.
MK har holdt møde med Foxy Cheerleaders – klubben har lukket deres senior level 6 hold og fokuserer nu på de resterende hold.
AMF.
U10/U12/U14 Opstartsprojekterne kører som planlagt. De sidste møder med Avedøre Monarchs, Holbæk Red Devils og Ørestaden
Spartens vil blive afholdt indenfor medio november. Vi skal kigge på hvordan konceptet skal være struktureret i 2020, da det ikke
har været optimalt i 2019 (Vest har ikke fungeret), men selve projektet har stadig værdi.
Der bliver afholdt et fælles evalueringsmøde i Vejle lørdag den 30/11 hvor klubber melder tilbage på hvordan sæsonen har være t.
Afsluttende stævne inden Mermaid Bowl.
Der var over 490 spillere tilmeldt og dagen var en stor succes. En masse gode oplevelser og deltagerne fik mange forskellige kampe
på kryds og tværs af landet, hvilket også var en målsætning.
LK taler sammen med LC om hvordan data fra fastholdelsesinterviews skal bruges i 2020.

Kvinder
Vi arbejder på at høre de klubber hvor der er flest kvinder om de vil være en del af en række med 4 hold hvor de spiller 2 ga nge
mod hinanden på 7 mands niveau. De 4 hold forventes at være Razorbacks, Tomahawks, 89’e rs samt evt. Tigers/Odense eller et
mix hold, hvor resten af kvinderne kan spille på et fælleshold. LK har dialogen med klubberne fremadrettet om dette.
IFAF generalforsamling
Lars deltog i IFAFs generalforsamling og regionale møder i London. De strateg iske mål for IFAF blev præsenteret på mødet, og det
centrale er, at flag football bliver OL-idrætsgren i 2028 i Los Angles. Der kommer derfor fra IOCs side fokus på, hvordan VM i 2020
bliver afviklet.
Der blev vedtaget faste datoer for landsholdskampene, så der i lige år spilles semifinaler i første fulde weekend i august og finale/
bronzekampe i sidste fulde weekend i oktober. I ulige år spilles der 2., 3. og 4. weekend i oktober (evt. 5. weekend, hvis de r er fem
weekender i oktober).
KONKLUSIONER

Bestyrelsen kunne godt ønske sig de konkrete tal for medieeksponeringen i oktober måned.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Få de konkrete tal for medieeksponeringen i oktober måned

Lars

10 MIN

DEADLINEDATOER

3. OPFØLGNING PÅ LICENS OG MEDLEMSTAL

DISKUSSION

Der er på nuværende tidspunkt oprettet 860 cheerleadinglicenser, hvilket er 114 licenser mere end på samme tidspunkt som sids te år
(før Jule Cup). Vi er kommet godt i gang ift. cheerleading, og det tegner til en fremgang licensmæssigt. Der er enkelte klubber, der
ikke er på samme niveau som sidste år, vi er i dialog med disse klubber ift. at afklare, hvad der årsagen er til nedgangen.
Der skal afstemt til foråret ift. de tal, som klubberne indberettet til CFR. Det ser ud til, at der for nogen klubber ikke er sammenhæng
mellem CFR-tal og licenstal.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

50 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANDERS

4. BUDGET- OG UDVIKLINGSMØDE

DISKUSSION

Der blev afstemt, hvordan budget- og udviklingsmødet skal gennemføres.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

50 MIN

ANSVARLIG

5. ÅRSMØDE

DISKUSSION

Dagsorden blev gennemgået ift. mulige kandidater.
KONKLUSIONER

DEADLINEDATOER

ALLE

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Kontakt mulige kandidater

Ansvarlige

20. november 2019

5 MIN

6. STRATEGI FOR FORBUNDET - RETNING, PRIORITERINGER OG
STRUKTUR

M. PASIECZNY

DISKUSSION

Punktet udsættes.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

20 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

6. EVENTUELT

DISKUSSION

Navn og logo
Det nye logo præsenteres på budget- og udviklingsmødet. Der er ikke fremkommet noget godt navn, så der fremsættes ikke forslag
om navneændring på årsmødet.
2020 FISU World University Championships -Cheerleading (24.-26. Sept. 2020, South Korea)
Vi er blevet inviteret til VM for universitetshold af ICU, men vi har takket nej til invitationen.
Præsentation af ansatte for den nye bestyrelse
Efter næste årsmøde er der et ønske i bestyrelsen om at møde de ansatte.
Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde skal være 26. eller 27. november 2019 i Brøndby. Eneste punkt på dagsordenen er forberedelse af
årsmøde. NB skriver til resten af bestyrelsen ift. hvilken dag, der passer dem bedst.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Nicolai Blom

Formand

Referent

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Kasper Lindén

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

DEADLINEDATOER

Dato:

Inge Romsdal
Bestyrelsesmedlem

