Referat: Dansk Australsk Fodbold Ligas ordinære generelforsamling 2014
Afholdt 8. november 2014 kl.11 på Hammelstrupvej 41, 2450 København SV.
Personer til stede:
Stemmeberettigede personer: Simon Malone (Farum), Peter Laszlo Horvath (København), Morten
Merhøj (Odense), Aksel Bang (Aalborg), Jens Baden Djernes (Randers).
Ikke stemmeberettigede personer: Niels Schønnemann-Rosberg, Gawin Ward, Morten Engsbye,
Afbud: Ingen.
Udeblivelser: Ingen.
1. Valg af dirigent
Morten Engsbye vælges enstemmigt.
2. Fastslå mødets stemmetal
Der er 5 stemmeberettigede til stede, med én stemme hver.
3. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling
Referatet fra ekstraordinær generalforsamling 16. april 2014 godkendes enstemmigt.
4. Bestyrelsens beretning om ligaens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
Niels Schønnemann-Rosberg starter med at sige tak for året der er gået og lykønsker Farum med
deres fjerde mesterskab i streg.
Året har budt på udfordringer for bestyrelsen i forhold til samarbejdet med enkelte personer i en
enkelt klub, hvilket tog rigtig meget energi fra bestyrelsen for at løse problematikker som aldrig burde
være nået op på et sådant niveau. Vi håber at dette ikke vil blive et problem for den kommende
bestyrelse og at klubberne vil støtte op om den bestyrelse der vælges.
Premier League fungerede ok i år, men det pointeres at vi aldrig må glemme at DAFL ikke er mere end
klubberne gør det til. Bestyrelse og udvalg gør hvad de kan både organisatorisk, administrativt og
praktisk, men især det praktiske arbejde må og skal i høj grad løftes med stor involvering fra
klubberne.
Turneringsudvalget lagde rigtig mange timer i arbejdet med Turneringsregulativ og Laws of the game
– DAFL, dette skal de have stor ros og tak for. Niels pointerer ved samme lejlighed at han syntes den
nye bestyrelse skal indregne midler i PL-gebyret til at udvalget kan mødes en weekend og lave en stor
del af arbejdet, for simpelthen at gøre arbejdet mere effektivt, da de samme personer ofte også er
centrale, engagerede personer i klubberne.
Der siges tak til alle klubber som stillede med hold i Premier League, men der lyder samtidig en
påmindelse om at det er vigtigt at alle klubber som har hold i ligaen, gør hvad de kan for at ligaen
fungerer for alle. Også det administrative arbejde som skal laves i forbindelse med kampe.
DAFLs herrelandshold sikrede sig i år guld ved EuroCup 2014 i London, hvilket er vores største
landsholdspræstation nogen sinde. Der siges tak til alle omkring holdet.
DAFLs kvindelandshold debuterede desuden ved EuroCup 2014 i london, og fik en enkelt sejr og blev
en masse erfaringer rigere. Der siges stor tak til alle involverede omkring holdet og Odense
anerkendes for deres enorme indsats for kvindefodbold.
Niels slutter af med at takke for 4 år som Formand i DAFL og vil glæde sig til at se udviklingen af DAFL
lidt mere fra sidelinjen.
Det tilføjes at ændringen af DAFL 9’s DM til DAFL Open 9’s var en stor succes i Aaalborg. Der deltog i
år 6 hold. Der har været rigtig positiv feedback fra alle hold som deltog.
Beretningen godkendes enstemmigt.
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5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forrige år til godkendelse
Regnskabet fremlægges og gennemgås grundigt. 2013-Årets underskud skyldtes hovedsageligt et
højere registreringsgebyr til EM 2013 end forventet.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
5.1. Fremlæggelse af indeværende års regnskab til dags dato til orientering
Det forventes på nuværende tidspunkt at året vil ende med et overskud omkring 9000kr.
Dette skyldes hovedsageligt:
 Bestyrelsens rejseudgifter har været lave. Til AFL Europe AGM deltog kun Niels og AFL Europe
betalte Niels’s rejse, da han sidder i bestyrelsen. (+3116,96kr)
 Overskud på DAFL Open 9’s i stedet for budgetteret 500kr underskud. (+1686,17kr)
 Mange dommere har ikke indsendt dommergodtgørelsesblanketter og derfor er der sparet
meget på dommergodtgørelse (+4125kr). Dommergodtgørelsesblanketter som indsendes
inden 29. december 2014 vil blive udbetalt.
*parenteserne angiver forskellen i forhold til det budgetterede beløb

5.2. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
Premier League Turneringsgebyret udregnes når setup’et er på plads, og der skal budgetteres efter at
Premier League giver 4000kr i overskud.
Det bestemmes desuden at ved behov for/ønske om at lave budgetoverskridelser, skal der sendes
besked til samtlige formænd i medlemsklubberne med grundig information om hvorfor dette er
nødvendigt. Hvis der ikke gøres indvendinger inden for 7 arbejdsdage, må budgetoverskridelserne
foretages. Gøres der indsigelse må der arrangeres en diskussion med alle formændene.
Budgettet godkendes enstemmigt.
6. Fastsættelse af kontingent
Det indstilles af bestyrelsen at medlemskontingentet hæves fra 500kr til 1000 kr/år/klub.
Der stemmes enstemmigt for at kontingentet hæves til 1000 kr/år/klub.
7. Bestyrelsens rolle, vision og mål
Jens Djernes: Bestyrelsens rolle bør være at lede og udvikle organisationen målrettet. For at dette kan
lade sig gøre må de vide hvad organisationen (klubberne) gerne vil, hvor vil vi hen? Derfor lægges der
op til en diskussion om hvad vi gerne vil, så den nye bestyrelse bedre kan udarbejde en fornuftig
udviklingsplan. Hvis vi skal udvikle DAFL skal alle klubber arbejde i samme retning.
Hovedpointer i diskussionen:
 Morten Engsbye: Rekruttering af flere spillere (og støtte omkring nye klubber) er vigtigst lige
nu.
 Repræsentant fra Kbh: Det er vigtigt at vores turneringstilbud fungerer ordentligt, så nye
spillere oplever det som værende et godt produkt.
Vi må minimere antallet af ikke-spillede kampe, så folk ikke oplever at køre forgæves. Der er i
forvejen få kampe.
 Aksel Bang: Det fleksible lånesystem er godt for ligaen lige nu, hvor man skal skrive på
facebook til de andre klubber hvis man vil låne.
 Morten Merhøj: Vi bør være ambitiøse i klubberne.
 Der er generelt enighed om at bestyrelsen udarbejder en udviklingsplan og at vi alle bør
arbejde sammen om at nå målene i denne. Vi skal have DAFL i én retning
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8. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: CPH AF har anmodet om ændring af turneringsudvalget. Klubben har dog ikke klarificeret
hvad (§) der skal ændres, og hvad det skal ændres til, derfor kan der ikke vedtages nogen ændring.
 Strukturen af turneringsudvalget diskuteres og der er blandede meninger omkring hvordan
det bør struktureres, men der er generelt enighed om at vi skal sikre at alle klubber bliver
hørt i diskussioner om udviklingen af ligaen, på en eller anden måde.
 Der nævnes at man kunne have én person fra hvert hold. Og at man, i stedet for lange
diskussioner om regelændringer, sørger for at lave en afstemning tidligt, når alles forslag er
præsenteret.
 Det pointeres at dette ikke nødvendigvis vil give den bedste udvikling, hvis ikke det er folk der
har reel forstand på udvikling af sporten. Så er det bedre med få personer, som man tror på
har forstand på, hvordan man bedst udvikler ligaen.
 Det foreslås om det vil være bedre at det er generalforsamlingen vælger udvalget, frem for
bestyrelsen, da det vil sikre at man får dem ind som klubberne vil have.
Dette er den afgående formand Niels dybt uenig i, da han mener at det er vigtigt at
bestyrelsen kan vælge turneringsudvalget, så man sikrer at det er et team som er villige til at
arbejde mod de mål som bestyrelsen har på DAFLs vegne.
 Der opfordres til at hvis klubberne vil have en anden struktur på turneringsudvalget må de
udfærdige en præcis ændring til vedtægterne og anmode bestyrelsen om indkaldelse til en
ekstraordinær generalforsamling (jf. vedtægterne), som evt kan afholdes via et online-møde.
9. Valg til bestyrelse og valg af revisorer
Der skal vælges Formand, Eliteudvalgs formand og intern revisor for 2 år.
Der skal vælges kasserer og revisorsuppleant for 1 år.
9.1. Formand
Simon Oliver Malone (cpr 120391-xxxx) vælges enstemmigt.
9.2. Eliteudvalgs formand
Morten Merhøj Nielsen (cpr 040991-xxxx) genvælges enstemmigt.
9.3. Kasserer
Jens Baden Djernes (cpr 240289-xxxx) genvælges enstemmigt. Jens giver udtryk for at han vil træde af
så snart der findes en ny til at erstatte ham. Denne vil bestyrelsen så kunne indsætte jf. vedtægterne.
9.4. Intern revisor
Kim Achton (cpr 211193-xxxx) genvælges enstemmigt.
9.5. 1 revisorsuppleant
Peter Laszlo Horvath (cpr 300587-xxxx) vælges enstemmigt.
10. Valg til Eliteudvalg.
Der skal vælges én næstformand og ét medlem, begge for 2 år.
10.1. Næstformand
Jens Baden Djernes (cpr 240289-xxxx) vælges enstemmigt.
10.2. Medlem
Morten Engsbye (cpr 201086-xxxx) vælges enstemmigt.
11. Eventuelt
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11.1. Indendørsturneringer, DAFLs ambitoner om dette.
Morten (Odense) vil gerne have feedback på om de andre klubber er interesserede i at have nogle
indendørs eller evt kunstgræs-kampe hen over vinteren, for at have nogle aktiviteter hele året. Dette
er de fleste enige i vil være en god idé, og det er noget man gerne vil bakke op om. Det bliver noget
de enkelte klubber selv tager initiativ til at organisere.
11.2. Oplæg fra Bestyrelsen/Formanden:
Punkt 1: Det ønskes diskuteret, om klubberne mener det er i orden at udtale sig nedværdigende om
enkeltpersoner (og deres arbejde) på tillidsposter (eller i tidligere tillidsposter) i DAFL (Både i
offentlige fora, klub fora eller lignende).
1.1 Såfremt det ikke er i orden, bedes klubberne diskutere hvilke konsekvenser det skal
have for medlemmer der udtaler sig nedladende om personer i tillidsposter i DAFL. Det vil i givet fald
være bestyrelsen der effektuerer disse konsekvenser.
Punkt 2: Det ønskes diskuteret, om klubberne mener det er i orden at udelukkede medlemmer fra
foreningen aktivt inddrages i diskussioner på åbne fora, lukkede fora, klub fora og lignende.
2.1 Såfremt det ikke er i orden, hvad skal konsekvensen være for klubber/medlemmer
der inddrager udelukkede medlemmer i diskussioner på åbne fora, lukkede fora, klub fora og
lignende. Det vil i givet fald være bestyrelsen der effektuerer disse konsekvenser.
Niels går ud fra at der ikke er nogen der syntes dette er ok. Og dette bekræftes af klubberne.
Bestyrelsen har ikke følt fuld opbakning omkring sanktioner som er givet, og endda også stemt
enstemmigt for på tidligere generalforsamling, Derfor ønsker bestyrelsen at klubberne bliver enige
om hvordan de ønsker at bestyrelsen håndterer denne slags sager (eller andre former for uacceptabel
opførsel o.lign.). Medlemmer fra København spørger ind til om de kan få et eksempel på en sådan
sag, og der nævnes en situation hvor et medlem fra deres klub hoverer åbenlyst på klubbens
facebook-gruppe over at ligaens dommerkoordinator ikke kan finde dommere (en opgave som er
klubbernes ansvar i sidste ende), samtidig med at personen så tagger en anden person i
kommentaren som er blevet udelukket af DAFL på livstid, og hvor alle klubber og associerede til DAFL
er blevet bedt om ikke på nogen måde at associere sig med personen, hvilket også blev stemt for af
alle klubberne på generalforsamlingen i DAFL i 2013.
Der er enighed blandt alle klubber om at i situationer hvor bestyrelsen finder det nødvendigt,
informeres først klubben i form af bestyrelse eller formand. Hvis ikke DAFL-bestyrelsen er tilfreds med
klubbens håndtering af sagen, sanktionerer DAFL selv, som det kan gøres ifølge vedtægterne. Hvis
klubber eller personer i DAFL er utilfredse med noget, er alle klubber enige om at vi skal bruge de, af
vedtægter og regler, bestemte procedurer i DAFL (fx ekstraordinær generalforsamling).
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11.3. Fra CPH AF
The restrictions of Australians playing on the field. CAF feel this
rule is out dated and it needs to be reviewed. The rule of Australians being limited on the playing field
should only apply to Australians on working or holiday visas/tourists. Australians that live and reside
here permanently should not beexcluded, nor should the DAFL be more for Danish people than
Australians. In the past it was a good rule because Australians were better than most Danes at
playing Australian football. However, given the increasing standard and looking at the teams that
made the finals in 2014 and 2013 that not the case anymore. Many Danes now have actually played
this game for most of their lives unlike many Australians who live here, so clearing up this rule would
ensure that no team nominates on the back of tourist expats, yet those who work and live here
permanently can always get a game"
Alle er enige om at vi skal være mere åbne over for australiere. Det foreslås at turneringsudvalget
gerne må se på mulighederne for at udvide de-klassificeringsreglerne, så de omfatter flere. Australske
på turist-lignende ophold mener alle dog at der stadig skal være begrænsning på.
- Lack of umpires being supplied to DAFL games.
Manglende dommere er et problem som klubberne i høj grad skal være primære aktører i at løse.
DAFL er ikke mere end klubberne gør det til. Der er enighed om at vi alle skal gøre mere for at få nye
dommere ind, og der er enighed om at man gerne ser midler sat af til at der kan sættes nye dommere
på som ”anden”-dommer i PL-kampe, sammen med en erfaren. Der er desuden mulighed for at vi kan
afvikle et dommerkursus i 2014.
Morten Merhøj spørger hvordan klubberne ville se på det hvis pigerne fra odense var field-dommere.
Det bakker alle op om, hvis bare de bliver lært op i et ”anden”-dommer system ligesom alle andre
helt nye dommere gerne skal.
Klubberne skal mindes om at de har et ansvar for at hjælpe med at skaffe dommere, så alle kan få
neutrale dommere i deres kampe.
Alle klubber er desuden enige om at dommer-abuse er det der gør det sværest at rekruttere
dommere, og alle klubber er derfor enige om at vi skal køre en nul-tolerance over for abuse. Både i
klubber og ligaen.
- Teams travelling under prepared/late/not enough players. DAFL spread too thin. A discussion about
a review the amount of games being played as it is apparent that some teams don't have enough
numbers to do all these away trips. Need to be addressed in tournament committee also?
Det diskuteres kort hvor vidt dette er et problem, og det var det i få tilfælde, men dette lader til
hovedsageligt at skyldes at klubberne ikke brugte deres mulighed for at give feedback til fixturet, eller
at de bare var uheldige på nogle weekender med mange afbud. Enkelte klubber, fx aalborg, var dog
generelt pressede med få spillere. Men det lader ikke til at rejsemængden var alt for stor generelt,
men der er enighed om at det altid skal overvejes nøje hvordan man kan tilpasse og justere
rejsemængderne i PL.
- A review of the rules regarding loaning out of players between competing teams and the loaning of
players not associated with either competing team, but are from a 3rd team.
Der er generelt flest for at man bevarer et ret fleksibelt system, og det pointeres af flere at systemet
faktisk er ret klart, hvis man læser det grundigt. Der er enighed om at det dog er en svær balancegang
at vurdere hvornår man skal se bort fra sin rettighed i forhold til reglerne, for ligaens udviklings skyld.
Men alle har forståelse for at når det virkelig gælder, så er der brug for regler, og derfor skal de måske
revideres. Så det vil klubberne gerne at turneringsudvalget ser på.
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