Referat af

Ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund
Søndag d. 30. november 2014 kl. 10.15 – 13.00
på Broskolen, Birkemosevej 11, Korsør
1

Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Peter Schønning blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var lovligt
indkaldt.
Der var til årsmødet fremmødt 51 klubber med i alt 118 stemmer.
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Formanden aflægger beretning.
Formand Peter Friis supplerede sin skriftlige beretning med en kort mundtlig
beretning.
Bestyrelsen har i ugen op til årsmødet en KPI Rapport, der beskriver status ift.
Forbundsplan DAFF 2020.
Efterfølgende blev beretningen og KPI Regnskab kommenteret.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
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Udvalgsberetninger til godkendelse.
Disciplinærudvalgets beretning blev godkendt.
Appeludvalgets beretning blev godkendt.
Dommerudvalgets beretning blev godkendt.
Cheerleadingudvalgets beretning blev godkendt.

4

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Det reviderede regnskab for 2012/13 blev fremlagt og godkendt.

5

Godkendelse af budget og fastsættelse af foreningskontingent,
turneringsgebyr og licensafgift.
Bestyrelsens forslag til budget for 2015 blev fremlagt, og der blev spurgt ind til
det.
Der blev fra Copenhagen Towers fremsat forsalg til det af bestyrelsen forslåede
budget. Forslaget gik på at bibeholde foreningskontingent, turneringsgebyr og
licensafgift som i 2014 – herunder NL holdtilmeldingsgebyr på 35.000 kr.
Forslaget blev ikke vedtaget – 39 stemte for forslaget, 65 stemte imod.
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DAFFs bestyrelses forslag til priser og budget for 2015 blev herefter godkendt.
6

Behandling af indkomne forslag.
1. Forslag om valg af repræsentanter til Disciplinærudvalget
Forslaget blev vedtaget.
2. Forslag om at DAFF er part i enhver disciplinærsag
Forslaget blev vedtaget.
3. Forslag om at proceduren for ændring af proceduren for opsættende virkning
Der blev fra bestyrelsens side fremsat forslag om at ændre sidste del af
formuleringen til; ”såfremt at det må anses, at der er spekuleret i opsættende
virkning”.
Forslaget blev vedtaget med den foreslåede ændring.
4. Forslag om konsekvensrettelse ift. DIF-Idrættens Højeste Appelinstans
Forslaget blev vedtaget.
5. Forslag om fjernelse af bøde ved udeblivelse fra Årsmøde
Forslaget blev forkastet.
6. Forslag om flytning af deadline for oprettelse af minimumsantal af licenser
Bestyrelsen tilkendegav, at den ville se på at indføre mere fleksibilitet ift.
oprettelse af minimumslicenser for primært NL-klubberne. Bestyrelsen har
forståelse for, at det kan være svært at navngive 25 spillere fire måneder før
sæsonstart for NL-klubberne. Flere klubber gav udtryk for deres bekymring ift.
flere trukne hold og herfra aflyste kampe, hvis klubberne først 1. april skal
navngive deres spillere.
Triangle Razorbacks valgte herefter at trække forslaget.
7. Forslag om indførsel af delmål og kvartalsvis afrapportering ift. DAFF 2020
Bestyrelsen tager til efterretning, at der på udvalgte vigtige punkter i DAFF
2020 oftere gerne må udsendes en status.
Søllerød Gold Diggers valgte herefter at trække forslaget.
8. Forslag om indførsel af en formulering omkring ”usportslig opførsel” i
Turneringsregulativet samt at DAFF skal anmelde alle disciplinærsager
Vedr. forslag 1 tager bestyrelsen til efterretning, at der bør indføres en
formulering vedr. ”usportslig opførsel udenfor banen” i Turneringsregulativet.
Herefter blev dette forslag vedtaget.
Søllerød Gold Diggers vælger at trække 2. del af forslag 2 som følge af
vedtagelse af forslag 6.2.
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Valg af Formand
Peter Friis blev genvalgt som formand for en toårig periode.
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Valg af øvrig bestyrelse, og suppleanter til denne.
Jens Lind og Kåre Foged blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig
periode.
Michael W. Planeta blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
Kaj Sørensen (Odense Swans) blev valgt som 1. suppleant for en etårig periode.
Jacob Weber (Amager Demons) blev genvalgt som 2. suppleant for en etårig
periode.
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Valg til faste udvalg
Disciplinærudvalget
Heinz Hviid (uafhængig) vælges som formand for en etårig periode.
Brian Sarby (Amager Demons) og Claus Nordberg Larsen (uafhængig) genvælges
som repræsentanter for amerikansk fodbold for en etårig periode.
Patrick Bergstrand og Joachim Asmussen genvælges som repræsentanter for flag
football for en etårig periode.
Mikael Sohn Ottesen (uafhængig) og Marie Brund (Aarhus Tigers Cheerleaders)
vælges som repræsentanter for cheerleading for en etårig periode. René
Møller (Rockets Cheerleaders) vælges som suppleant for en etårig periode.
Appeludvalget
Formand Peter Schønning (uafhængig) blev genvalg for en etårig periode.
Medlemmer Rasmus Ryberg (Holbæk Red Devils) og Timothy Jensen (uafhængig)
blev genvalgt for en etårig periode.
Dommerudvalg
Formand Frank Rasmussen (uafhængig) blev genvalgt for en etårig periode.
Medlemmer Martin Mikkelsen (uafhængig), Kim Larsen (uafhængig) og Thomas
Siggaard (uafhængig) blev genvalgt for en etårig periode.
Kim Larsen (Herlev Rebels) blev valgt for en etårig periode.
Cheerleadingudvalget
Bjarke Friis (JAM Frederikshavn) blev valgt som formand en etårig periode.
Kathrine H. Rasmussen og Ann Cathrine Skov blev genvalgt for en toårigperiode.
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Valg af to revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern revisor.
Mads Frellsen og Mette Olesen blev genvalgt som revisorer for en etårig periode.
René Gundsø blev genvalgt som revisorsuppleant for en etårig periode.
EY (tidl. KPMG) blev for en etårig periode valgt som ekstern revisor.
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Eventuelt.
Søllerød Gold Diggers efterlyser, at kandidaterne til bestyrelsen og de forskellige
udvalg er til stede på årsmødet. Bestyrelsen vil arbejde for, at kandidater, der
ikke kan være til stede på årsmødet fremsender en kort skriftlig beskrivelse af
dem selv og deres motivation for at stille op.
Der opfordres til at Årsmødet afvikles senere på dagen af hensyn til de klubber,
der har lang transporttid.
Der opfordres til, at der indføres et regelsæt for, at klubberne kun kan stemme
indenfor egen aktivitet, således at f.eks. cheerleadingklubberne kun kan stemme
ved valg af medlemmer til cheerleadingudvalget. Det vil
Der efterlyses bedre information til cheerleadingklubberne vedr. indførelsen af
licenser i cheerleading. Bestyrelsen oplyser, at der har været problemer med at få
SportsSys til at lave de sidste rettelser ift. licenserne i Klubportalen, men at det
nu er på plads. Bestyrelsen valgte ikke at kræve oprettelse af licenserne før Jule
Cup/ Nordic Open for ikke at stresse klubberne. Alle deltagere ved Jule Cup/
Nordic er registreret og jf. Konkurrenceregulativet låst til den klub, som de deltog
for ved Jule Cup/ Nordic. Klubskifte kan kun se i henhold til klubskifteregler.
Klubberne vil i starten af december 2014 blive bedst om at oprette licenserne.

Referatet er godkendt af:
Dato:
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Peter Schønning

Nicolai Blom
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