
Referarts fra Ordinær generalforsamling 2015 I DAFL.
- Dato 21/11-2015

Tilstede til mødet er: Simon Malone (formand), Morten Merhøj (bestyrelses medlem), Maria Falkesgaard 
(Odense Lionesses), Amanda Teglhus (Odense Lionesses), Christoffer Campion(Farum Australsk fodbold 
klub), Frederik Bøgeskov(CAF), Zac Donev (CAF)

Aalborg havde meldt afbud og var der ikke repræsenteret. 

1) Morten Merhøj som ordstyre/dirigent.

2) Stemmeberettigede personer til mødet blev fastlagt:
- Odense Lions Morten Merhøj
- Farum Australsk fodbold klub Chris Campion 
- CAF Zac Donev 
- Aalborg ikke tilstede.

3)  Godkendelse af referats fra sidste generalforsamling. Ingen indvendinger fra nogen deltager.

4) Formandens beretning 2015: 
- Succesful liga med kun en enkel aflyst kamp.
- Beklageligt blev DAFL Open 9aside ikke til noget, vil blive forsøgt i 2016.
- Året har været præget af en overgangsperiode for den nye bestyrelse, der også har begået fejl.
- Fremragende indsats af vores to landshold til Eurocup i Umag. Guld til herreholdet og sølv til 

kvindeholdet. 
- Morten Merhøj vil deltage i AFL Europe telekonference lørdag den 29/11 kl. 09:00.

5) Regnskab til godkendelse: 
- Regnskabet fra 2014 godkendes. Kommentar til regnskabet: Fint overskud på året.

5.1) Regnskabet for 2015 godkendes. Kommentar til regnskabet: Støreste udgift var indkøb af nye trøjer 
til damelandsholdet. For få dommere ansøger om deres betaling, nyt system og bedre kommunikation 
skal overvejes til næste år.

5.2) Budget for 2016 godkendes. Kommentar til budget. En stigning i deltagende klubber i DAFL da 
Helsingborg har bekræftet deltagelse i 2016. Stadig penge tilbage i travelfonden. Der er sat 3000 kr. 
DAFL budget til at assistere nye hold. Beholder ambitioner om to dommere til hver kamp, en rutineret 
med en mindre rutinere, midler til dette findes i DAFL budget 2016.

6) Membership fee forbliver på 1000 kr. årligt. Uændret fra 2015

7) Indkomene forslag: 

7.1) Følgende forslag godkednt:

 §11 stk. 9: Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, valgt på en ordinærgeneralforsamling, tiltræder den 
førstkommende 1. januar efter en ordinær generalforsamling. Er pladsen ledig tiltræder personen 
øjeblikkeligt. I perioden fra den ordinære generalforsamling til 1. januar skal afgåaende 
bestyrelsesmedlemmer overdrage opgaver til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 



§11 stk. 10: Ved bestyrelsesmøder i perioden fra den ordinære generalforsamling til 1. januar skal både 
siddende og kommende bestyrelsesmedlemmer inviteres. Kommende bestyrelsesmedlemmer har ikke 
stemmeret.

§11 stk. 11: Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, valgt på en ekstraordinær generalforsamling, tiltræder 
øjeblikkeligt.

7.2) Følgende forslag godkendt:

Navneændring af “Eliteudvalget” til “Elite- og udvilkingsudvalget”. I den forbindelse skal følgende 
paragraffer i DAFLs vedtægter ændres:

§7 Stk. 1: Ændres fra

(...) 8. Valg til bestyrelse og valg af revisorer. • Lige år: Formand, Eliteudvalgs formand, samt ´en intern 
revisor, som alle vælges for 2 år ad gangen. (...) 9. Valg til Eliteudvalg. (...)

 til

(...) 8. Valg til bestyrelse og valg af revisorer. • Lige år: Formand, Elite- og udviklingsudvalgsformand, 
samt ´en intern revisor, som alle vælges for 2 år ad gangen. (...) 9. Valg til Elite- og udviklingsudvalg. (...) 

§11 Stk. 1: Ændres fra Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og formanden for 
eliteudvalget. Er formanden for eliteudvalget forhindret i deltagelse ved et eller flere bestyrelsesmøder, 
kan næstformanden for udvalget deltage som suppleant for formanden.

til

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og formanden for Elite- og udviklingsudvalget. Er 
formanden for Elite- og udviklingsudvalget forhindret i deltagelse ved et eller flere bestyrelsesmøder, 
kan næstformanden for udvalget deltage som suppleant for formanden.

7.3) Forslag indsendt af CAF kan tages op af tuneringsudvalget da dette ikke diskuteres til 
generalforsamlinger.

7.4) Forslag kommer ikke til afstemning, da det ikke er formuleret i en regl. Formanden beder CAF 
gensende et mere færdig udspil til en regl.

CAF forslag: Forslag  til  ændring  af  DAFL’s  vedtæger  angående  kompositionen  af  DAFL  bestyrrelsen.
  CAF  ønsker  at  fremsætte  forslag  om  ændring  af  DAFL’s  vedtægter,  sådan  at  DAFL   bestyrelsens
 altid  skal  indeholde  én  repræsentant  fra  hver  Region  (Jylland,  Fyn  og  Sjælland).   CAF  ved  at  det
 ikke  altid  har  været  lige  nemt  at  finde  frivillige  til  DAFL  bestyrelsen,  og  at  det   derfor  tidligere
 har  været  nødvendigt  at  have  flere  repræsentanter  fra  sammen  region.   Formålet med  forslaget
 er  derfor  at  lægge  pres  på  klubberne  til  at  finde  frivillige  til  at  deltage  i   DAFL  arbejdet.  På
 denne  måde  vil  en  ændring  i  DAFL  vedtægerne  sikre  at  DAFL  i  al  fremtid  er   sammensat
 repræsentativt  og  at  hver  enkelt  region  involvere  sig  i  DAFL  arbejdet.   



Forslaget uløste alligevel en række tanker fra de tilstedeværende: 

- I stedet for at tvinge en region til at finde en repræsentant, ønskes der hellere frivillige motiverede 
kræfter involveret i bestyrelsen. 

- Mulighed for at give en ikke repræsenteret region en fordel ved afstemninger skulle det være 
uafgjort.

- Overordnet ønske fra CAF er at få flere regioner involveret og skaber flere der løfter opgaven at 
drive og forbedre DAFL.

8) Der er afstemning omkring en ny kassere og vice president.

- Maria Falkesgaard og Zac Donev stiller op til rollen som vice president. Zac vælger at trække sig for at lade 
DAFL få et feminint touch. Maria Falkesgaard vælges enstemmigt.

- Kassere Frederik Bøgeskov stiller op og vælges enstemmigt.

- Zac stiller op som revisor suppleant under det forbehold der ikke skal benyttes personligt nemID for at 
erhverve sig informationerne der skal tjekkes sidst på året. Vælges enstemmigt.

- Amanda Teglhus stiller op som secundær revisor suppleant. Vælges enstemmigt.

- Elite og udviklingsudvalget vice president og medlem Morten Engsbye og Jens Djernes ønskes tillykke 
medes deres gode arbejde og vælges enstemmigt til at fortsætte. 

9) Evt.

9.1) Der mindes DAFL bestyrelsen om ikke at gentage fejlen fra 2015 og få udpeget turneringes udvalget 
tidligt så de kan komme i gang med deres opgaver.

9.2) Elite og udviklingsudvalget proklamere de vil offentliggøre deres 3 årige målsætninger for DAFL og 
opfordre klubberne til at læse dokumentet der ligges ud i ugen efter Generalforsamlingen. 
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