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Referat af bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 18. april 2012 kl. 18.30 – 21.30 
 
Deltagere: 
Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau, Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars 
Carlsen og Nicolai Blom. 
 
 
Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 24. januar 2012 

Referatet fra mandag d. 30. januar 2012 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Opfølgningslisten blev opdateret. 
 
 

2. Gennemgang af regnskab for 2. kvartal 
Regnskabet følger meget flot budgettet, på de overordnede tal (indtægter og udgifter). 
Der er naturligvis afvigelser inden for de enkelte budgetområder, men det er på ingen 
måde store afvigelser. Der er naturligvis stadig løbende kontrol med, at regnskabet 
følger budgettet. 
 
Der ønskes en status på lånet hos DIF i forbindelse med, hvor langt foran vi er. Det 
ønskes ligeledes, at rykkerproceduren udsendes sammen med referatet. 
 
Der skal følges op på de store skyldnere. Nicolai rekvirerer en opdateret 
debitorforfaldsliste, og Per kontakter på baggrund af den opdaterede liste de store 
skyldnere. Det kan overvejes, om vi skal indføre regler, hvor der kan sanktioneres med 
eksempelvis pointstraf, udelukkes fra slutspil mv., hvis en klub har større forfalden 
gæld til DAFF. Vores regler har i øjeblikket kun udelukkelse som sanktionsmulighed. 
Rykkerproceduren, som DIF kan administrere følger ikke DAFF’s egen meget hurtigere 
procedure. Nicolai og Jens må se på, om vi selv kan etablere en rykkerprocedure, så vi 
hurtigere når betalt restancerne. Den uværende er alt for langsom. 
 
 

3. Status på Cheerleading-optagelse i DAFF 
DCA har haft fokus på afviklingen af DM, der blev afviklet medio marts, og processen 
med optagelse i DAFF har været på standby. Klubberne er informeret om, at DCA 
ønsker at nedlægge sig selv på den kommende generalforsamling, og at klubberne 
efterfølgende skal melde sig ind i DAFF. Ordinær generalforsamling i DCA afholdes 
sandsynligvis d. 20. maj 2012.  
 
Kathrine Hackenberger indtræder i arbejdsgruppen i stedet for Liv Uggehøj, der af 
arbejdsmæssig årsager er trådt ud af DCAs bestyrelse. Mikael indkalder til et møde i 
arbejdsgruppen. 
 
 

4. EFAF IFAF opdatering og behov for møde med medlemmerne i denne anledning, 
samt nedsættelse af arbejdsgruppe.  

Jens, Per og Lars deltog i EFAFs generalforsamling d. 30. marts 2012 i Berlin. I 
modsætning til generalforsamlingen i 2011, lykkedes det i år at gennemføre 
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generalforsamlingen. En arbejdsgruppe under EFAF havde udarbejdet et 
vedtægtsforslag, der skulle sikre en korrekt gennemførsel af generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen blev IFAFs forslag om at nedlægge de kontinentale forbund 
(herunder EFAF) og etablere IFAF kontinentale komiteer/udvalg i IFAF regi præsenteret. 
For Europa vil det betyde, at EFAF nedlægges, og EFAFs nuværende opgaver varetages 
af IFAF Europe. Det blev ikke fra EFAFs bestyrelses side tilkendegivet, hvorvidt de 
støttede forslaget. Forslaget skal behandles på IFAFs generalforsamling d. 5.-6. juli 
2012 i Texas, Peter og Per deltager i IFAFs generalforsamling.  

 
 
5. Fastlæggelse af Junior Bowl og Future Bowl, herunder spillested 

Det er helt oplagt, at Junior Bowl og Future Bowl ikke kan afvikles samtidig med 
Dannebrog Bowl og Mermaid Bowl, da der er for stor slidtage på banen. Ingen af de 
stadions DAFF har været i kontakt med, har været interesseret i, at der afvikles fire 
kampe på samme dag. Arrangementet med fire kampe trækker ligeledes store veksler 
på DAFF som arrangør, og det giver ikke de optimale forhold for finaledeltagerne. 
 
Det vurderes, at der kan afvikles et fint finalearrangement med de to ungdomsfinaler. 
Det besluttes, at de to finaler skal afvikles samme sted, samt at de sendes i ”udbud”, så 
interesserede klubber kan byde ind som arrangør. Der er fine erfaringer med at lade 
klubberne arrangere bowl og landskampe. 
 
Junior Bowl og Future Bowl er programsat til søndag d. 7. oktober 2012, men det kan 
overvejes at flytte finalerne til weekenden før. 
 

 
6.  Ny hjemmeside 

Der er ønske om en ny fælles hjemmeside for tackle, flag og cheerleading 
 
En evt. ny hjemmeside skal være en kommunikationsplatform, hvor der kan være 
nyhedsbrevsfunktion mv. Marc er i gang med en kravspecifikation, der skal danne 
udgangspunkt for indhentning af tilbud, der skal behandles af bestyrelsen. 
Kravspecifikation på en evt. ny hjemmeside skal udarbejdes, så den kan etableres i tre 
etaper jf. Palles og Marcs oplæg.  
 
Hjemmesiden vil som udgangspunkt skulle udarbejdes af eksternt firma. Ønsket er, at 
en ny hjemmeside kan være klar til sæsonstart 2013. 
 
Palle og Marc arbejder videre med projektet.  

 
 

7. Kommunikation fra bestyrelsen og sekretariatet til klubberne og andre 
interessenter 

Da bestyrelsesreferaterne nu er offentligt tilgængelige på hjemmeside, besluttes det at 
nedlægge Bestyrelsens nyhedsbrev og løbende orientere klubberne om enkeltstående 
nyheder. 

 
 

8.  Fastsættelse af datoer for Årsmøde og Formandskongres 
De kommende bestyrelsesmøder fastlægges til tirsdag d. 4. september 2012 og tirsdag 
d. 13. november 2012. 
 
Formandskongressen afholdes lørdag d. 3. november 2012 og Årsmødet afholdes 
lørdag d. 24. november 2012. 
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Orienteringspunkter 

 
9. Television Series in Development 

DAFF har fået en henvendelse fra Darnell Autry, der ønsker at lave en TV serie til det 
amerikanske marked. Målet med TV serien er at følge en række udvalgte international 
hold i en sæson.  
 
Det er en spændende idé, men det er svært at vurdere, hvilke ressourcer og værdi 
DAFF/klubben får af projektet. Marc kontakten Darnell Autry for yderligere oplysninger.  

 
 

10. Orientering om status på Mermaid Bowl, herunder spillested, omfang og TV-aftale 
Mermaid Bowl og Dannebrog Bowl afvikles med stor sandsynlighed på Vejle Stadion. 
Der er en enkelt formulering i kontrakten ang. slid på banen, der skal på plads. Peter, 
Jens og Nicolai arbejder videre med kontakten. 
 
TV2 Sport vil igen i år gerne transmittere Mermaid Bowl og Dannebrog Bowl, men det 
kræver, at der kan findes sponsorer for i alt 120.000 kr. ekskl. moms. 
 
 

11. Orientering fra Sekretariatet  
Intet. 
 

 
12. Eventuelt 

 
Afregning fra Mermaid Bowl 2011 
Peter har gentagende gange rykket Claus Ingerslev i FC Nordsjælland for at få afsluttet 
regnskabet for 2011. FC Nordsjælland har fremsendt et udkast til et regnskab, hvor 
DAFF er uenig i et par punkter, som FC Nordsjælland er blevet gjort opmærksom på. 
Peter rykker Claus Ingerslev med Jens cc., herefter overtager Jens sagen.  
 
SportsSys 
Vi er ikke helt på plads med SportsSys, men det skrider godt frem. Der har været 
udfordringer med systemet primært på licensmodulet, hvilket har skubbet udviklingen 
af de andre funktioner. Det forventes, at alle vigtige funktioner er på plads i løbet af 
uge 17. 
 
Det er et godt, hurtigt og smidigt system, men klubberne og sekretariatet skal 
naturligvis vende sig til brugen af det nye system. 
 
 
 
 

Dato: 

 

 

Jens Jordahn 

Formand 

Dato: 

 

 

Nicolai Blom 

Referent 

 
 


