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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 24. januar 2012 kl. 18.30 – 22.00 
 
Deltagere: 
Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og 
Nicolai Blom. 
 
Afbud: 
Palle Navntoft 
 

 
Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 25. oktober 2011 

 
1.1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
Referat fra 25. oktober 2011 blev godkendt uden bemærkninger.  
 
1.2. Opfølgning på opfølgningsliste 
Opfølgningslisten blev opdateret. 
 
 

2. Fastlæggelse af politiske ansvarsområder 
Det besluttes, at Peter overtager IT, mens Palle får ansvaret for hjemmeside. Nicolai 
opdaterer hjemmesiden med hensyn til politiske ansvarsområder. 
 
Der er del overlap mellem de to politiske ansvarsområder ”Bredde” og ”Turnering”, 
Peter, Palle, Lars og Nicolai afholder et møde, hvor skillelinjen mellem de to områder 
fastlægges.  

 
 
3. Gennemgang af foreløbigt regnskab for 1. kvartal 

Der er fortsat skarp kontrol med budget og regnskab. Regnskabet for første kvartal 
viser, at vi er foran budgettet på indtægtssiden med ca. 90.000 kr., mens der er brugt 
7.000 kr. mere på udgiftssiden.   
 
Følgende regnskabspunkter, ønskedes forklaret nærmere i referatetoversigt: 
 

• ”Gebyrer” under Administration 
o Der er tale om en fejlkontering vedr. Tilmeldingsgebyrer til U19 EM. 
 

• ”Tryk på tøj”, ”Transport” og ” Møder, ophold og fortæring” under Bredde 
o Vedr. ”Tryk på tøj” er der tale om en fejlkontering, da det er 

tilmeldingsgebyr til DIF for de trænere, der har været på deres T1 og T2.  
o ”Transport” er korrekt. Det dækker kørsel til DAFFs ansatte. Der er 

afviklet en del klubbesøg i sidste kvartal (okt. – dec.) af 2011. 
o ” Møder, ophold og fortæring” er ca. 4.000 kr. for højt, da dette skal 

viderefaktureres til to klubber 
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På følgende punkter skal kvartalsbudget justeres: 
 

• ”Møder, ophold og fortæring” under Administration. 
• ”Løn” og ”Pension” under Bredde  

 
Nicolai rundsender en oversigt og opdaterer kvartalsbudgettet. 
 
For at bestyrelsen kan være opdateret om klubbesøg sendes fordelingsnøgleoversigten 
for 2011 til bestyrelsen. 
 

 
4. Afklaring af plan i forhold til optagelse af cheerleadingklubber og de kommende 

drøftelser med DIFs medlemsudvalg. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Peter, Mikael, Liv Uggehøj fra DCA og 
Nicolai, der skal vurdere, om det er realistisk, at cheerleading kan aktivitetsgodkendes i 
2012. Udvalget skal ligeledes forberede optagelsen af cheerleadingforeningerne i DAFF. 
Alle foreningerne skal melde sig ind i DAFF og samtidig, hermed indsende vedtægter 
samt dokumentation for kommunal godkendelse. De gøres allerede nu opmærksom 
hermed.    
 
Der afholdes DM i cheerleading lørdag d. 17. marts 2012 i Århus, hvor bestyrelsen 
opfordres til at deltage. DIFs medlemsudvalg skal evt. inviteres til DM med henblik på 
aktivitetsgodkendelsen af cheerleading. 

 
 

5. Drøftelse af status på klubbernes forståelse for regler vedr. kontrakter og 
aflønning/honorering af spillere og trænere på kontrakt.  

Der er sket en del udskiftninger i klubbestyrelserne, og der er behov for at genopfriske 
reglerne for ansættelse og ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske 
trænere. Klubberne skal ligeledes informeres om skattereglerne ifm. ansættelse af 
trænere.  
 
Der er også behov for at informere klubberne om reglerne for udbetaling af skattefri 
godtgørelse til frivillige trænere. I amatøridræt (som tackle, flag football og 
cheerleading) er det ikke lovligt at tegne kontrakt med spillere og godtgøre  udgifter til 
kørsel mv. Klubberne kan kun lovligt indgå aftaler om skattefrigodtgørelse med frivillige 
trænere og ledere. Ønsker klubberne at tegne kontrakt med en spiller og betale herfor, 
er der tale om et ansættelsesforhold, med deraf følgende forpligtelser, herunder at 
indeholde og afregne AM, skat mv.   
 
Ved den kommende gennemgang af klubbernes regnskaber, vil der være øget 
opmærksomhed på, om reglerne vedr. skat og skattefrigodtgørelse overholdes.  
 
Match fixing er også et fokusområde, hvor der er behov for at informere klubberne. Med 
de mange nye spilfirmaer på det danske marked vil det med stor sandsynlighed blive 
muligt at spiller på kampe i vores turnering. DIF er på vej med et tiltag/ 
informationskampagne for at hindre Match fixing. Vi afventer disse tiltag. Nicolai 
informerer DIF om, at vi i løbet af foråret ønsker at informere vores klubber og spillere 
om disse regler. 
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Jens og Nicolai laver et oplæg til de tre ovenstående punkter, der udsendes til alle 
bestyrelsesmedlemmer med stærk opfordring til at informationsmaterialet om risikoen 
for henvendelser om Match fixing videregives til alle medlemmer. Informationerne skal 
også være til gængelige på DAFFs hjemmeside, og der kan evt. skrives en artikel til 
Usfootball. 
 
 
De tre punkter samt Anti Doping skal på dagsordenen til NL mødet d. 24. marts 2012.   

 

 

6. Behandling af optagelse af ny kommende cheerleadingklub i Århus 
Pga. det kommende klubhusbyggeri for tackle, flag football og lacrosse for Aarhus 
Tigers, er der på nyligt afholdt konvent i Aarhus Tigers, truffet beslutning om at 
igangsætte en proces om udskilning af Aarhus Tigers Cheerleading i en selvstændig 
forening (til to juridiske enheder). I forbindelse med denne opdeling af foreningen er 
det Aarhus Tigers’ ledelses indstilling, at den kommende forening tillades optaget i DAFF 
under navnet "Aarhus Tigers Cheerleaders". Foreningen Aarhus Tigers fortsætter 
uændret og der bliver et tæt samarbejde mellem de to foreninger. 
 
Bestyrelsen forhåndsgodkender, at den nye cheerleading forening kan optage under 
navnet "Aarhus Tigers Cheerleaders". 

 
 
7.  Ny hjemmeside med markedsføringsudvalg 

Der ønskes et mere ensartet udtryk på DAFF.dk og de hjemmesider (bl.a. Flagfoot-
ball.dk), der hører under DAFF. Der er ligeledes ønske om at samle både tackle, flag 
football og cheerleading på samme hjemmeside. Marc og Palle arbejder videre med et 
oplæg omkring hjemmesiden. Der er behov for at definere indholdet på hjemmesiden, 
samt om der er behov for at have andre hjemmesider med bl.a. forum, kampreferater 
mv. til tackle football, flag football og cheerleading. 
 
Der er ligeledes behov for at udarbejde en kravspecifikation til et kommende CMS 
system. Der skal udarbejdes et etablerings- og driftsbudget ifm. en evt. ny 
hjemmeside. Bestyrelsen ønsker ligeledes et designforslag til en evt. ny hjemmeside.  

 
 

8. Fremtidig placering af resultaterne 
Med lukning af DIFs Idrætssystem og Infosport er DAFF ikke længere bundet af, at 
kampe og resultater kun må vises på Infosport. Med SportsSys kan kampe og 
resultater vises på hjemmesider via iFrame.  
 
Det besluttedes, at alle, der ønsker det, skal have adgang til at vise resultaterne fra 
vore kampe.   

 
 

9. Sponsorpolitik 
Palle får mandat til at vurdere hvilke sponsoraftaler og samarbejdsaftaler, der kan 
indgås. Er han i tvivl kontakter han Jens.  
 
Palle laver et oplæg til hvilke sponsorpakker, vi kan tilbyde/sælge til sponsorer. 
 
Marc har erfaring med at ansøge fonde, og vil gerne søge fra DAFF - evt. ansøgninger 
koordineres med Jens og Nicolai. 
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10. Oprettelse af Fond 
Der er ønske om, at DAFF opretter en fond, der kan rejse midler til forskellige 
projekter. Mikael undersøger minimumskravet til kapitalstørrelse for . at stifte en fond. 
 

 
11. Oprettelse af Eventudvalg 

Det vedtoges at nedsætte et Eventudvalg, hvis primære opgave er at udvikle på 
Mermaid Bowl og Dannebrog Bowl. Peter, Lars og Nicolai har ansvaret for den 
sportslige afvikling af de to finaler, mens Eventudvalget skal fokusere på eventen 
”uden om” finalerne.  
 
Marc og Palle udarbejder et oplæg til DAFF.dk og Facebook, hvor vi søger frivillige til 
udvalget. Vi sender ligeledes invitationer direkte ud til relevante personer. Mikael vil 
gerne være del af Eventudvalget. Målet er at udvalget skal bestå af 1 politisk ansvarlig, 
1 administrativ medarbejder samt et antal frivillige.   
 

 
12. Sanktionsmuligheder for klubber, der har gæld til andre klubber 

Det besluttedes, at der i Turneringsregulativet skal indføjes, at DAFF kan sanktionere 
klubber, der ikke efterlever afgørelser afsagt at Disciplinærudvalget og Appeludvalget. 
 
Jens og Nicolai udarbejder udkast.  
 

 

13.  Regler vedr. sletning af forumindlæg på USfootball  
Medio november 2011 lagde Silkeborg IF Phoenix et indlæg på USfootball vedr. et 
uniformskøb hos American Outlet, hvor klubben ikke mener, at de har fået den farve 
trøjer, som de har bestilt. Efter et par dage slettes hele tråden fra USfootball uden 
godkendelse fra DAFF.  
 
Per har påtalt overfor USfootball, at hele tråde og indlæg ikke må slettes uden 
godkendelse fra DAFF. Stødende indlæg/ tråde må gerne deaktiveres, så de ikke vises 
på hjemmesiden, men den endelige afgørelse vedr. sletning skal træffes af DAFF.  

 
 
Orienteringspunkter 

 
14. Orientering vedr. udviklingen i EFAF og IFAF 

Jens, Per og Lars påregnes at deltage i EFAFs Generalforsamling i Berlin.  
 

 

15. Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 
Lars har en fin dialog med Team Danmark, men det er ikke realistisk, at DAFF kommer 
til at modtage støtte fra Team Danmark i perioden 2013-2016. DAFF har som følge af 
dette ikke indsendt kommentarer til "Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 
2013-2016". 
 
 

16. EFAF Code of Conduct for dommere 
De fem danske EFAF-dommere har skrevet under på EFAFs Code of Conduct. Kodekset 
forbyder bl.a. kritik af EFAF og EFAFs ledelse, hvilket har fået de svenske dommere til 
ikke at skrive under på kodekset. Kodekset er ikke ændret i forhold til de tidligere år, 
hvor de danske dommere igen i år efter aftale med Jens har skrevet under. 
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17. Orientering omkring Kanal Sport 
Marc og Nicolai har deltaget i præsentationen af Kanal Sport, der starter 2. april 2012. 
Kanalen vil udelukkende basere sig på dansk sport, og vil satse på tre områder 
(sportsnyheder, magasinprogrammer og live transmissioner fra kampe og 
idrætsbegivenheder). Kanalen får studie i Idrættens Hus og Silkeborg. 
 
 

18. Orientering fra Sekretariatet  
Peter har i samarbejde med Lars og Nicolai behandlet de indkomne dispensationsansøg-
ninger vedr. turneringen 2012. 
 

 

19. Eventuelt 
 
Super Bowl med AmCham 
Jens, Palle, Jan Graukop deltager i Super Bowl arrangementet fra DAFF. Lars, Thomas, 
Nicolai og Gamle deltager fra sekretariatet. Landstrænere og dommere, der pga. af 
opgaver ifm. Mermaid Bowl ikke kunne deltage i VIP arrangementet inviteres. 
 
 
Uddannelse 
Lars deltager i diplomlederuddannelse på CVU Sønderjylland, som kompensation for den 
store arbejdsindsats i 2010 og 2011. 
  
 
Tøj til bestyrelse og ansatte 
Der skal indkøbes tøj til de nye bestyrelsesmedlemmer. Vi afventer afslutning af 
forhandlingerne vedr. et tøjsponsorat.  
 
 
 

Dato: 

 

 

Jens Jordahn 

Formand 

Dato: 

 

 

Nicolai Blom 

Referent 

 


