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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 12. juni 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. 18. april 2012 

 
1.1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
Referat fra d. 18. april 2012 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet. 
 
 
1.2. Opfølgning på opfølgningsliste 
Listen blev opdateret. 
 
Licenskontrol 
Per Sandau har været i kontakt med DBU vedr. licenskontrol. DBU udfører ikke aktiv 
licenskontrol. Det er op til klubberne at indberette til DBU, hvis de mener, at en spiller 
er uden licens eller spiller under andet navn. Det besluttedes, at følge samme princip, 
så det er op til klubberne at indberette, hvis der er mistanke om snyd. Med vores nye 
system kan klubberne online minimum én time før kampstart se modstanderens 
holdrapport. 
 
 

2. Gennemgang af regnskab 
Da der endnu er små tre uger til kvartalsafslutningen, mangler der en del faste udgifter, 
da de først betales ultimo juni. På indtægtsside er der rigtig fin overensstemmelse 
mellem budget og det realiserede. Det er større afvigelser på udgiftssiden, hvilket 
primært skyldes, at de faste udgifter samt udgifter vedr. A-landsholdet først betales 
ultimo juni. Det vurderes, at udgiftssiden ligeledes kommer til at ligge tæt på det 
budgetterede, så budgettet samlet set følges planmæssigt. 
 
NB og LC undersøger LS2 konto: 20010 under Elite, da det ser ud til at transportudgif-
terne fejlagtigt er blevet placeret på denne budgetkonto. 
 
NB undersøger LS2 konto: 25000 under Flag Football. 
 
Der er brugt ca. 255.000 kr. på SportsSys, og der er fortsat lidt udvikling tilbage vedr. 
stillingsvisningen. Indførelsen af det nye system vurderes til at blive ca. 25.000 kr. 
dyrere end budgetteret.   
 
Nicolai sender DIF låneaftale til Jens. Jens kontakter Morten Olesen i DIF for at sikre, at 
renten DAFF betaler følger DIF’s i banken samt muligheden for at indbetale på lånet i de 
perioder, hvor DAFFs likviditet er god. 
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3. IFAF nye struktur og Generalforsamling 
Materialet vedr. IFAFs nye struktur er rundsendt til bestyrelsen, Jens orienterede kort. 
DAFF stemmer for forslaget om IFAFs nye struktur. 
 
DAFF foreslår Frank Rasmussen som medlem til IFAF Europes nye dommerkomite og 
som formand, hvis Einar Boldstad fra Norge ikke ønsker at blive formand.  
 
Peter kan være villig til at stille op som suppleant til IFAFs bestyrelse. Marc kunne evt. 
være interesseret i en post inden for Flag Football – Marc afklarer dette med Peter. 

 

 

4. Transferregler ifm. klubskifte på ITC 
På baggrund af afslaget til Jeppe Okholm vedr. klubskifte fra Oslo Vikings til Triangle 
Razorbacks efter 15. juni blev DAFFs klubskifteregler diskuteret. 
 
Bestyrelsen fastholder reglen, der indebærer at klubskifte efter 15. juni ikke kan ske på 
ITC, da den sikrer en sportslig korrekt afvikling af turneringen.  
 
Da reglerne er klare behandles ansøgningerne administrativt af Lars og Nicolai. 

 
 
5.  Ny hjemmeside 

Filten+ har fremsendt et tilbud på etableringen af en ny hjemmeside til DAFF. Filten+ 
kan etablere hjemmesiden i løbet af 10-15 dage, herefter skal indholdet fra den 
nuværende hjemmeside lægges over i den nye. Det er vigtigst at etablere en ny fælles 
hjemmeside, hvor både flag football og cheerleading kan integreres. 
 
Det vedtages enstemmigt efter en indgående diskussion at etablere version 1.0 og 1.5 
til ca. 40.000 kr. hurtigst muligt, fordi den gamle er meget outdated, selvom 
bestyrelsen er bekendt med, at omkostningerne ikke er afsat i budgettet, men såfremt 
udgiften ikke han indeholdes i dette års regnskab, må udgiften indgå i næste års 
regnskab. 
 
Nicolai undersøger, hvornår sekretariatet kan lægge tekst fra den nuværende 
hjemmeside over på den nye hjemmeside. 

 
 

6. Television Series in Development 
Marc har meddelt produktionsselskabet, at vi ikke er interesseret at deltage i projektet. 
Der er flere aspekter, som vi ikke sportsligt kan stå indenfor. 

 
 

7.  Sagsbehandlingsgang i Disciplinærsager 
Klubber, der er part i en sag, har altid mulighed for at tilkendegive sin holdning overfor 
Disciplinærudvalget. Jens tilkendegiver at alle indlæg og tilkendegivelser i discipli-
nærsager bør være skriftlige og tilgå alle parter i sagen inden den afgøres. Ellers 
overholder vi ikke elementære retsplejemæssige regler for hvorledes sådanne sager 
skal behandles, og det bør vi tilkendegive overfor udvalget, så afgørelser ikke bliver 
underkendt i Appeludvalget af denne grund. Dette fremgår ikke klart af vedtægterne. 
Per kommer med et oplægt til, hvordan det kan indføjes. 
 

 

8. Betalte dommere til FNL sidste runde og slutspil 
Der har ikke været tilstrækkelig fokus på dommeruddannelsen i Flag Football. 
Dommerniveauet i FNL har som følge af dette i år været svingende. Der kan forholdsvis 
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nemt laves en model for dommerbetaling i Flag Football, som i tackle, men det kan 
først indføres fra 2013. I tackle football opkræves klubberne et dommergebyr, som 
dækker godtgørelsen til dommerne. 
 
Såfremt der skal være betalte dommere til slutspillet i Flag Football, skal det findes 
indenfor det nuværende Flag Football-budget. Der er kørepenge til dommerne i de to 
semifinaler i FNL. Der er i Flag Football-budgettet afsat godtgørelse til dommerne i 
Dannebrog Bowl. 
 
Lars og Marc er i dialog med Dommerudvalget (tackle) vedr. en opgradering af Flag 
Football dommeruddannelsen, så vi fremadrettet sikrer en bedre kvalitet. 
 
 

9. Brugen af praktikanter 
Vi har for tredje år indgået en aftale med en praktikant fra Sportsmanagementuddan-
nelsen. Praktikanten skal primært arbejde med Mermaid Bowl. Der er enighed om, at 
det er vigtigt, at både DAFF og praktikanten får noget ud af praktikken. og at der er 
klarhed over mulige arbejdsopgaver, ligesom det er et socialt element i at hjælpe de 
unge med praktikpladser. Praktikanten skal være del af det daglige arbejde på 
kontoret.  
 
Nicolai vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt det er relevant for DAFF og 
praktikanten at ansætte den pågældende. Bestyrelsen har intet problem med, at 
Nicolai fortager denne vurdering og træffer beslutningen.  
 
Det skal på næste bestyrelsesmøde diskuteres, hvorvidt DAFF aktivt skal søge 
praktikanter. 

 

 
Orienteringspunkter 

 
 

10. Status på Cheerleading-optagelse i DAFF 
DCA afholdt generalforsamling d. 10. juni 2012, men der var ikke fremmøde fra nok 
klubber til, at generalforsamlingen kunne vedtage at nedlægge DCA og overfører 
aktiviteten og midlerne til DAFF. Nedlæggelsen af DCA kan først endeligt vedtages på 
en ekstraordinær generalforsamling d. 3. juli 2012. 

 

 

11. Orientering omkring status på Mermaid Bowl, herunder spillested, omfang og TV-
aftale 

Mermaid Bowl og Dannebrog Bowl afvikles lørdag d. 6. oktober 2012 henholdsvis kl. 
17.30 og 19.30.  
 
Der er afholdt møder med både Vejle Boldklub Kolding, Vejle Kommune og Tv-
producer. Jens Lind, formand i Randers Thunder er sammen med Lars og Nicolai 
projektleder på arrangementet. DAFFs Eventudvalg bakker op omkring arrangementet 
og markedsføringen af dette.  
 

 
12. Orientering fra Sekretariatet  

 
Aftale med Aarhus Tigers vedr. Skole Flag Football stævne 
Der er indgået aftale med Aarhus Tigers omkring et skole flag football projekt, hvor 
klubben i samarbejde med DAFF og det kommunale projekt Skole & Fritid introducere 
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flag football til 7. klasses elever på ca. 20 skoler. Konceptet bør deles med andre 
klubber, både for at gøre opmærksom på sporten, og fordi det kan give mulighed for at 
fastholde nogle som medlem af klubben. 
 
 
Opfølgning på budget og regnskaber fra NL-klubberne 
Alle regnskaber og budgetter fra NL-klubberne er kommet ind, og der er lagt en 
oversigt i Drop Box. 
 
 

13. Eventuelt 
 
Punkt til næste dagsorden 

- DAFFs holdning til udenlandske spillere/ trænere kontra NCAAs regler og 
Udlændingereglerne 

 
- Brugen af praktikanter – skal vi aktivt opsøge det? 

 
- Budget og regnskaber fra NL-klubberne – skal der være sanktionsmuligheder 

overfor klubber med gæld? 
 

- Har DAFF den optimale struktur? 
 

 
Bestyrelsesweekend i Saltum 
Det er forslag om at lave en bestyrelsesweekend i Saltum, som vi havde for to år siden. 
Jens og Nicolai opretter en afstemning på Doddle for at finde en dato. 

 


