Vedtægter for Dansk Australsk Fodbold Liga

per 21. november 2015
§1 N AVN , HJEMSTED OG MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER
Stk. 1. Ligaens navn er Dansk Australsk Fodbold Liga (i det følgende benævnt
DAFL eller Ligaen). DAFL har hjemsted i Danmark.
Stk. 2. DAFL er stiftet den 18. august 1989.
Stk. 3. DAFL repræsenterer dansk australsk fodbold officielt. Som medlem
af AFL Europe, er DAFL og dets medlemmer underkastet den nævnte
organisations vedtægter og bestemmelser.
§2 F ORM ÅL
Stk. 1. DAFLs formål er at fremme australsk fodbold-sportens interesser og
aktivt opmuntre til dyrkelsen af sporten på alle niveauer.
§3 DAFL S MEDLEMMER
Stk. 1. Som medlem af DAFL kan optages australsk fodbold klubber og
-afdelinger, med hjemsted i Danmark, der er villige til at underkaste
sig vedtægterne for DAFL og alle bestemmelser udarbejdet af udvalg
nedsat af DAFL.
Stk. 2. Støtteklubber, som ønsker at virke for eller at støtte australsk fodboldsporten kan optages i DAFL.
Stk. 3. Klubber og afdelinger med hjemsted uden for Danmark, kan søge om
tilladelse til at deltage i DAFLs turneringer. Ansøgningen behandles
af DAFLs bestyrelse og afgørelsen kan ikke ankes.
§4 M EDLEMMERNES FORPLIGTELSER
Stk. 1. Det er klubbers og afdelingers pligt at yde DAFL den fornødne
bistand, der måtte forlanges for at DAFL kan opfylde sit formål.
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Stk. 2. Klubber og afdelinger skal på alle tryksager give oplysning om medlemskab af DAFL.
Stk. 3. I klubber og afdelingers navn må ordene Dansk og Danmark ikke
indgå.
Stk. 4. DAFL hæfter ikke for udgifter eller gæld, som klubber eller afdelinger
har pådraget sig.
Stk. 5. Klubber og afdelinger betaler årskontingent til DAFL. Kontingentbeløbet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Udmeldelse af DAFL skal ske skriftligt og med 3 måneders varsel.
Senest 14 dage efter klubber og afdelingers afholdelse af ordinær
generalforsamling skal oplysning om bestyrelse og indehavere af
særlige hverv (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) indsendes til DAFL.
Stk. 7. Såfremt Dansk Australsk Fodbold Liga, ved særlige arrangementer, ønsker at opstille reklamer, skal dette oplyses ved tildeling af
arrangementet.
Stk. 8. DAFL besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som DAFL udskriver, overdrager eller giver tilladelse til i
henhold til DAFLs vedtægter, love og turneringsreglementer. Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i
fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlingen af
lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via direkte eller tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller abonnementsbaserede betalingsvilkår. Udnyttelsesrettighederne omfatter
således – men er ikke begrænset til – radio- og tvtransmission (licensfinansieret tv, pay per view eller interaktivt tv), videooptagelse
og distribution (salg og leje eller ”video on demand”), transmission
via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst
andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder
fra ligaens sportsarrangementer til offentligheden.
§5 B ESTEMMESLER VEDRØRENDE FORSEELSER
Stk. 1. For overtrædelse af vedtægterne for DAFL, eller for enhver opførsel,
der efter bestyrelsens mening, er skadelig for DAFL eller sportens
interesser, kan bestyrelsen udelukke en klub, en afdeling eller enkeltpersoner fra medlemskab af DAFL eller idømme den eller de
pågældende anden straf
Stk. 2. En udelukkelse fra medlemskab skal stemmes for ved næste kommende generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. Er der ikke
stemmetal for udelukkelsen, ophæves denne. Der gives ingen kompensation ved ophævede udelukkelser.
Stk. 3. Overtrædelser af DAFLs turneringsreglement og “AFL Europe Laws of the game” behandles af turneringsudvalget, som nedsættes
af bestyrelsen.
§6 O RDINÆR GENERALFORSAMLING
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Stk. 1. DAFL s højeste myndighed er generalforsamlingen, der udgøres af:
a) Repræsentanter fra klubber og afdelinger. Hver klub, afdeling
og støtteklub har 1 stemme. Ved stemmelighed er præsidenten
udslagsgivende.
Stk. 2. Stemmeret på generalforsamlingen fratages, såfremt en lokalliga, en
klub eller en afdeling er i økonomisk restance til DAFL.
Stk. 3. Udvalgsmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen har adgang til
generalforsamlingen med taleret. Revisorerne har taleret i forbindelse
med aflæggelse af regnskabet.
Stk. 4 Medlemmer af medlemsklubber/afdelinger og desuden personer
med skriftlig indbydelse fra DAFL har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i sidste kvartal af året
på en af bestyrelsen fastsat dato, tid og sted. Dette meddeles skriftligt
til DAFLs klubber, udvalgsmedlemmer og intern revisor, senest 2
måneder før.
Stk. 6. Senest en måned før skal følgende materiale fra klubber og afdelinger
være bestyrelsen i hænde:
a) Skriftlige forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen kan ikke indeholde
økonomiske støtteordninger eller specialtilskud til klubber, afdelinger eller enkeltpersoner. Forslag til generalforsamlingen kan
ikke indeholde ændringer eller tilføjelser til turneringsreglementet. Ændringer og tilføjelser drøftes og vedtages i turneringsudvalget.
b) Skriftlig tilmelding af deltager(e) og suppleant(er) til generalforsamlingen. Tilmeldte personer kan kun repræsentere deres egen
klub eller afdeling.
Stk. 7. Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes de indkomne forslag, det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år
til klubber, udvalgsmedlemmer og intern revisor.
§7 D AGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING :
Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling offentliggøres skriftligt til klubber og afdelinger senest 14 dage før mødet og skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Fastslå mødets stemmetal.
Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling
Bestyrelsens beretning om ligaens virksomhed i det forløbne år
til godkendelse.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forige år til
godkendelse.
5.1 Fremlæggelse af indeværende års regnskab til dags dato til
orientering.
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6.
7.
8.

9.

10.

5.2 Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og valg af revisorer.
· Lige år: Formand, Elite- og udviklingsudvalgsformand, samt
en intern revisor, som alle vælges for 2 år ad gangen.
· Ulige år: Næstformand og Kasserer, som alle vælges for 2 år
ad gangen.
· Desuden vælges hvert år 1 revisorsuppleant.
Valg til Elite- og udviklingsudvalg.
· Lige år: Næstformand og ét medlem, vælges for 2 år ad
gangen.
Eventuelt.

§8 G ENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M . V.:
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der skal findes udenfor
bestyrelsens rækker, til at lede mødet. Dirigenten afgør, med bindende virkning, alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåder.
Stk. 2. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget herfor
ændringer af ligaens vedtægter, der kræver 2/3 stemmeflertal.
Såfremt blot én af de stemmeberettigede ønsker det, skal en afstemning foretages skriftligt.
Stk. 3. Referat af generalforsamlingen udsendes til klubber, afdelinger og
udvalg senest 30 dage efter at generalforsamlingen har fundet sted.
§9 R EGNSKAB OG REVISION
Stk. 1. DAFLs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. DAFLs regnskab revideres af 1 folkevalgt kritisk revisor.
Stk. 3. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere DAFLs regnskabsmateriale samt kasse- og bankbeholdninger.
Stk. 4. Regnskabet skal underskrives af DAFLs bestyrelse og revisorer.
§10 E KSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af et flertal
i bestyrelsen eller mindst 1/3 af generalforsamlings stemmetal ved
sidst afholdte ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske skriftligt indenfor 14 dage efter kravets fremsættelse og med mindst 3 ugers varsel, dog skal mødet være afholdt
senest 3 måneder efter kravets fremsættelse. Dagsorden skal fremgå
af indkaldelsen.
Stk. 3. Referat af generalforsamlingen udsendes til klubber, afdelinger og
udvalg senest 30 dage efter at generalforsamlingen har fundet sted.
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Stk. 4. Stemmeret på ekstraordinær generalforsamling fratages, såfremt en
klub eller afdeling er i økonomisk restance til DAFL.
§11 B ESTYRELSEN
Stk. 1. 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.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Ved afgang fra bestyrelsen i utide vælger bestyrelsen selv et nyt
medlem til at indtræde i bestyrelsen på pågældende post, indtil
næste ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til
stede. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. I tilfælde af
formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5. Bestyrelsen vælger medlemmerne til turneringsudvalget. Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
∗ Lige år: Formand, næstformand og sekretær.
Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og overdrage enkelte klubber, afdelinger eller personer særlige hverv eller arbejdsopgaver. Bestyrelsen
udstyrer den eller de pågældende med de beføjelser, som bestyrelsen
finder nødvendige.
Stk. 7. Bestyrelsen varetager DAFLs daglige ledelse og ansætter og afskediger personale i fornødent omfang.
Stk. 8. Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, eller hvis mindst 2
af medlemmerne kræver det, og da senest 14 dage efter kravets
fremsættelse. Der føres referat af møderne.
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.
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.
Stk. 11. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, valgt på en ekstraordinær generalforsamling, tiltræder øjeblikkeligt.
§12 T EGNING
Stk. 1. DAFL tegnes af formanden. I økonomiske anliggender dog af kassereren. De pågældende kan meddele fuldmagt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
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Stk. 2. Optagelse af lån samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom må
kun finde sted efter en bestyrelsesbeslutning.
§13 L IGAENS OPLØSNING
Stk. 1. Beslutning om ligaens opløsning tages på en dertil særlig indkaldt
generalforsamling. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst
halvdelen af det berettigede stemmetal ved sidste ordinære generalforsamling er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
3/4 af de afgivne stemmer er for en opløsning.
Stk. 2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset, hvor mange
stemmer, der er til stede.
Stk. 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes ligaens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal afvikles.
Her er simpelt stemmeflertal dog tilstrækkeligt.
Stk. 4 Ved ligaens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til
idrætslige formål.
Vedtaget på Dansk Australsk Fodbold Ligas ordinære generalforsamling den 27. november 2011 og afløser vedtægterne af 18. august 1989 med senere ændringer.
Ændret på DAFLs ordinære generalforsamling 1. december 2012
Ændret på DAFLs ordinære generalforsamling 9. november 2013
Ændret på DAFLs ekstraordinære generalforsamling 16. marts 2014
Ændret på DAFLs ordinære generalforsamling 21. november 2015
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