
Bestyrelsesmøde 7-2013 
REFERAT 30-11-13 KL 11.00 – 12.10 

ØSTERGADE FORSAMLINGSHUS 
MIDDDELFART 

 

MØDE INDKALDT AF Nicolai 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Nicolai 

REFERENT Nicolai 

TIDTAGER Nicolai 

DELTAGERE Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Jens Lind, Lars Carlsen og Nicolai Blom. 

AFBUD Mikael Søholm Vestergaard og Mikael Sohn Ottesen 

UDEBLEVET Palle Navntoft 

 

Dagsorden 

60 min 
1. FOREBEREDELSE AF ÅRSMØDE 
 

PETER  

DISKUSSION  

Indkomne forslag  
6.1. Mikkel fremlægger DAFF Forbundsplan 2020 
 
6.2. Marc motiverer forslaget 
 
6.3. Kåre motiverer forslaget – der skal arbejdes på, at flag football bliver indarbejdet i Dommerudvalget. 
 

KONKLUSIONER  

Indkomne forslag: 
6.4. Forslaget er indsendt ifm. det ekstraordinære årsmøde i marts 2013 – bestyrelsen beder dirigenten vurdere, hvorvidt 
forslaget skal til afstemning, da forslaget er fremsat af Martin Andersen (spiller i Rødovre Typhoons). Såfremt Rødovre Typhoons 
ønsker at fremsætte forslaget, mener bestyrelsen, at det skal sendes til afstemning. 
 
6.5. Bestyrelsen kan bakke op om et forslag, hvor bøden for flag football- og cheerleadingklubber ved udeblivelse er en tredjedel 
af fuld medlemskab (samme forhold som stemmeantal) – Marc fremfører dette.  
 
6.6. Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget. Der er ikke fra den øvrige bestyrelse bemærket, at der har været problemer med at 
formanden har været formand i en medlemsforening. Jens har undersøgt 20 specialforbunds vedtægter, og kun Dansk Håndbold 
Forbund har en lignende formulering. Nicolai har talt med DIF, om de kender ikke til yderligere forbund, der har lignende 
formulering i vedtægterne. DIF har i sine vedtægter ingen formulering, der forbyder formand og næstformand at sidde i en 
specialforbundsbestyrelse. Mikkel fremfører bestyrelsen holdning mod forslaget – Jens kan supplere med fakta. 
 
6.7. Bestyrelsen mener ikke, at forslagene skal til afstemning. Bestyrelsen mener, at der kan være en kort debat.  
 
Bestyrelsen kan ikke støtte første del af forslaget. Bestyrelsen vil efter statusmøderne for U12 og U14 behandle 
Turneringsregulativet – og den pågældende formulering.  
 
Sportsligt vurderer Lars, at primært runningsbacks udvikler uheldige vaner ved den brede bane. Banestørrelsen er på ingen måde 
afgørende for QB, her er det mere afgørende, om han spiller 9 eller 11 mands. Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget. 
 
6.8. Bestyrelsen finder ikke, at der er tale om et forslag. Bestyrelsen finder at klubbens spørgsmål er besvaret i KPI Regnskabet. 
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