
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Copenhagen Tomahawks AFC 
Tirsdag d. 25. oktober 2014, kl. 18:00 (Kom i god tid, vi starter kl. 18.00)  

Sted 
Bevægelseshuset Fremad Valby 
Julius Andersens Vej 8 
2450 København SV 
Mødelokalet 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Formandens beretning 

3) Godkendelse af regnskab og budget: 

Foreningens regnskab for 2014 og budget for 2015 er vedhæftet denne indkaldelse. 

På Generalforsamlingen vil regnskab og budget blive præsenteret og der vil være mulighed for at stille 

spørgsmål til regnskabet og dets poster såvel som budgettet for 2015 inden disse godkendes. 

4) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter i 2015 (alle er halvårlige) – Senior, U19, U16 og flag-

kontingenter fastholdes, mens U14 sænkes. Passivt medlemskab ændres til 100 kr., og vil fremover også 

gælde for flag-spillere. Desuden kan det oprettes til forældre og familie som støttemedlemskab. 

Senior: 1800,- kr. 
U19: 1500,- kr. 
U16: 1200,- kr. 
U14: 600,- kr.  
U12: 600,- kr. 
Flag: 400,- kr. 
Passivt medlemskab/støttemedlem: 100,- kr. 
 
Alle kontingenter er halvårlige. 
 

5) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer: 

Bestyrelsen stiller forslag om fortsat brug af intern revision. 

I henhold til vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Der er direkte valg om posterne 

som formand og kasserer. 

Formand 
Brian Pilgren Mortensen (ønsker ikke genvalg) 



 

Kasserer 
Camilla Spinoza (modtager genvalg) 

Øvrige medlemmer 
Daniel Rune Hollmann (modtager genvalg) 
Erik Andreasen (ønsker ikke genvalg) 
Jonathan Marquard (modtager genvalg) 
Martin Rambusch Jakobsen (stiller op som formandskandidat) 
Morten Grunnet Buhl (modtager genvalg) 
Sandie Tichi Madsen (modtager genvalg) 
 
Suppleanter: 
Der er to ledige pladser som suppleanter. 
 
Revisor: 
Bestyrelsen indstiller nuværende interne revisor Jonas Schiøth til at fortsætte som revisor. 
 
Bestyrelsen ser meget gerne, at nogle af pladserne i bestyrelsen besættes af forældre til medlemmer. 
Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal dette meddeles i forum eller via kontakt til Formand Brian 

Pilgren Mortensen senest dagen før Generalforsamlingen (af hensyn til evt. forberedelser til valghandling). 

På selve Generalforsamlingen kan det vedtages at acceptere yderligere opstillinger, dvs. man kan stille op 

på dagen, såfremt Generalforsamlingen ved afstemning accepterer den forsinkede opstilling og evt. 

hvordan valghandlingen i så fald vil foregå. 

6) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter 

Bestyrelsen har forslag til nye vedtægter for foreningen. Forslaget er vedhæftet denne indkaldelse. 

Forslaget indeholder formmæssige ændringer i vedtægterne. Indholdsmæssige ændringer er der i følgende 

paragraffer (i forslaget): 

§4, stk. 6 motiveres af, at det har været svært at få medlemmerne til at løfte de opgaver, som klubben har. 

Derfor foreslås det at spillere, som ikke bidrager med frivilligt arbejde kan udelukkes fra kampe. 

§8 motiveres af, at det er usædvanligt for foreninger at kontingentet står i vedtægterne, og derfor kræver 

en vedtægtsændring, når vi vil ændre i kontingenternes størrelse. Det vil fremover stadig være 

medlemmerne, der på generalforsamlingen fastsætter kontingentstørrelse på baggrund af budget 

udarbejdet af bestyrelsen. 

§13 ændres, så den indeholder et punkt, stk. 6, om, at bestyrelsen selv fastlægger regler for dens arbejde 

(forretningsorden). 

Desuden ændres §13, stk. til at bestyrelsen kan oprette medlemsskaber – f.eks. medlemskaber for 

deltagere i skolearrangementer – så bestyrelsen får større frihed for oprette enkeltaftaler med de skoler og 

ungdomsklubber, som vi samarbejder med. 

Hvert punkt behandles som et selvstændigt punkt, og kræver ifølge vedtægterne 2/3 flertal blandt de 

fremmødte medlemmer. Hvis forslagene bliver vedtaget, vil de træde i kraft efter generalforsamlingen. 



 

7) Forslag fra medlemmer 

Medlemmer kan stille forslag frem til dagen før generalforsamlingen hvorefter de vil blive tilføjet til denne 

dagsorden som er at finde i opdateret form på vores officielle Facebook gruppe: 

https://www.facebook.com/groups/copenhagen.tomahawks/ 

Det vil desuden blive accepteret at forslag stillet på Generalforsamlingen kan vedtages, medmindre et 

medlem i henhold til vedtægterne modsætter sig dette. 

8) Eventuelt 

 

Som altid håber bestyrelsen på et stort fremmøde. Alle er velkomne til denne generalforsamling. Jf. 

vedtægterne er de stemmeberettigede alle medlemmer af foreningen Copenhagen Tomahawks AFC, der er 

fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance eller suspenderet. Medlemmer der endnu ikke er fyldt 18 år kan 

bemyndige deres legale værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde. Det er tilladt at 

stemme på vegne af andre via fuldmagter. Disse skal naturligvis medbringes og fremvises til 

Generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen 
Copenhagen Tomahawks AFC 
Brian Pilgren Mortensen, Formand 
På vegne af bestyrelsen 

For yderligere informationer kontakt formand Brian Pilgren Mortensen: 
Tlf.: 51 92 71 30 
E-mail: formand@tomahawks.dk 

 

https://www.facebook.com/groups/copenhagen.tomahawks/
mailto:formand@tomahawks.dk

