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Referat af bestyrelsesmøde 
Søndag d. 27. januar 2013 kl. 9.30 – 11.00 
 
 
Deltagere: 
Peter Friis, Marc Nyeland, Palle Navntoft, Mikael Søholm Vestergaard, Kåre Foged, Jens Lind, 
Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og Nicolai Blom. 
 
Afbud: 
 

 
Beslutningspunkter 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møder d. 12. december 2012 

 
1.1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
Referat fra d. 12. november 2012 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Peter Friis udarbejder et referat fra det lukkede punkt og rundsender til bestyrelsen.  
 

1.2. Opfølgning på opfølgningsliste 
Liste blev gennemgået og opdateret. 
 

2. Gennemgang af regnskab 
DAFF kører uden et vedtaget budget, det er derfor ikke muligt at holde første 
kvartalsregnskab op mod det budget. Driften viser et underskud på 130.000 kr., hvilket 
er i nogenlunde overensstemmelse med sidste års kvartalsbudget, hvilket er det bedst 
at holde resultatet op imod, når der ikke er vedtaget et budget for 2012-13. 
 
Bestyrelsen har den generelle holdning, at der ikke kan indgås afdragsordninger, der 
løber ud over et regnskabsår. Der skal på et kommende bestyrelsesmøde diskuteres, 
hvorvidt det skal medføre en pointstraf, hvis en klub er tvunget til at indgå en 
afdragsordning. 
 
Nicolai rundsender en opdateret debitorforfaldsliste. 
 

3. Landsholdsbrugerbetaling 
Peter og Jens har sammen med Lars afholdt møde med de fire landstrænere Thomas 
Brygmann, Kim Ewé, John Hansen og Anders Munk Skovgren. Der er en utilfredshed 
med størrelsen på brugerbetalingen for A- og U19-landshold. Det blev vurderet, at 
grænsen for deltagerbetalingen er 7.000 kr. Fremadrettet skal der ses på, hvorvidt der 
skal være en fast beløbsgrænse/ procentsats for deltagerbetalingen. 
 
Der blev på mødet aftalt, at der skal ses på, hvorvidt det er muligt at nedbringe 
deltagerbetalingen, hvis udgifterne til landsholdene kan nedbringes eller 
indtægtsgrundlag ifm. sponsor- og fundraisingaktiviteter kan øges.  
 
Bestyrelsen er indstillet på at budgettere med en indtægt for U19-kvalifikationskampen 
og sponsorater til landsholdet. Det blev ligeledes besluttet, at der, når det er praktisk 
muligt, skal indføres en mindre brugerbetaling for mini-camps, så alle er med til at 
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løfte udgifterne til landsholdene. Budgettet og brugerbetalingen justeres ud fra denne 
beslutning. Det er vigtigt, at landsholdsspillerne deltager aktivt i sponsorarbejde og 
fundraisingaktiviteter, samt at ”køb en hjelm” i gangsættes.  
 
Målet er, at deltagerbetalingen skal lægge mellem 5.000 – 7.000 kr. pr. spiller i år. 
 
Der skal udarbejdes et salgsbudget for den kommunikationsansvarlige, så der er 
sammenhæng mellem budget og jobbeskrivelse.  
 

4. IFAF Equipment Program 
Hjelme og skuldre skal mærkes med numre, så vi helt præcist ved, hvilke hjelme og 
skuldre hver klub har modtaget. Det vil kræve forholdsvis stor tid at mærke udstyret, 
her kunne man inddrage frivillige – eks. Landsholdsspillere, der gerne vil yde en ekstra 
indsats for DAFF. Nicolai koordinere med Thomas og Fætter John, hvorledes vi få 
mærket udstyret.  
 
Nicolai udarbejder en kontrakt og står for administrationen af udstyret.  
 

  
5.  Projekt: Football i skolerne 

Det besluttes at arbejde videre med projektet, så det bliver muligt for skolerne at 
introducere flag football og amerikansk football. Basketball har haft stor succes med at 
tilbyde en gratis træneruddannelse til lærerne.  
 
Der afsættes 100 stk. udstyr til dette.  
 
Der kan evt. indgås samarbejde med Dansk Skoleidræt, sponsor, fonde mv.  

 
6. DAFF Fan Shop 

Det besluttes, at det ikke er DAFFs primære opgave at stå for salget af klub-
merchandise. Der tilbydes allerede en lignende løsning fra udstyrsleverandører, som 
DAFF samarbejder med. 
 
DAFFs fokus skal være på at sælge landsholdsmerchandise gennem en 
samarbejdspartner. 
 

7. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 21. marts 2013 kl. 18.00 – 21.30 i Idrættens 
Hus. 

 
  

Orienteringspunkter 
 

 

8.  Projekt: Opstart af foreninger i gymnasieregi 
Nicolai har holdt møde med Martin Overgaard fra MGY Pigeons, der er en 
idrætsforening på Mors Gymnasium. Foreningen har eksisteret i tre sæsoner, men den 
har ikke deltaget i turneringen, da de har svært ved at afvikle kampe i weekenden. 
Foreningen har 25 -40 medlemmer.  
 
Martin Overgaard foreslår, at vi forsøget at kopier model fra Mors Gymnasium til andre 
gymnasier med henblik på at starte en gymnasieturnering op. Martin vil gerne indgå i 
arbejdet med dette. 
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9.  Orientering fra Sekretariatet  
 
Turneringstilmelding 
Turneringstilmeldingen er faldet ud således, at der for 11 mands Kvalifikations Liga er 
tilmeldt 1 hold i Øst og 3 i Vest, mens der er 6 hold tilmeldt i 2. division Øst og 3 hold i 
2. division Vest. Kvalifikations Ligaen og 2. divisions slås sammen i to Kvalifikations 
Liga Vest og Øst. Holdene spiller 8 kampen i egen division og 2 kampe mod 
modstandere i den anden division, dette giver 1 kamp pr. hold over Storebælt. 
 
For U19 bliver der 2 regionalt opdelte puljer (Øst og Vest) med 4 hold i hver. Der bliver 
ikke tale om 1 kamp over Storebælt i grundspillet for holdene U19 JNL. Der bliver kun 
8 grundspilskampe, da U19 landsholdet forhåbentligt skal deltage ved EM. Vi har ikke 
modtaget datoerne for U19 EM, derfor kan der ikke tages højde for dette i 
turneringsplanen, det betyder, at der kan bliver behov for ændre i turneringsplanen, 
hvis datoerne for EM ligger uden for sommerferien.  
 
Der er kun to hold tilmeldt 11 mands i U16. Der er dialog med de to klubber, men der 
ses ikke andre muligheder end at tilbyde de to hold at spille 9 mands. 
 
Dispensationsansøgning fra AFC Ørestanden Spartans  
AFC Ørestaden Spartans har søgt dispensation til at deltage i 2. division. Vi har i vores 
vedtægter og regler intet, der pålægger en klub at starte i op i 9 mands. AFC 
Ørestaden Spartans opfylder kravene til at deltage i 2. division, så der er ikke behov 
for dispensation.   

 

10.  Eventuelt 
 

US Football 
Nicolai rundsender aftalen med US Football. Louise skal komme med en anbefaling til, 
hvordan vi kan bruge US Football på næste bestyrelsesmøde. 
 
Telefontilskud til bestyrelsesmedlemmer (påført efter mødet) 
Det er tidligere blevet besluttet, at bestyrelsesmedlemmer kan få 2.000 kr. i skattefri 
godtgørelse. Hvis man ønsker telefontilskuddet, skal man udfylde et udgiftsbilag og 
sende det til Nicolai. 
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Nicolai Blom 

Referent 

 


