
General forsamling i Copenhagen Tomahawks d.25.11.2014 

 

Dagsorden: 

Hvis der ønskes en yderlig beskrivelse af hver enkelt punkt, henvises der til indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

1)Valg af dirigent og referent 

Der blev fra bestyrelsens side budt velkommen: 

Dirigent og Referent blev valgt som følgende: 

Dirigent: Camillia Spinoza 

Referent: Daniel Hollmann 

2) Formandens beretning 

I formandstalen takkede formand Brian Pilgren for godt år sportslig, hvor både seniorholdet, 

U19 og flagholdene havde lavet gode præstationer. 

Derudover blev der lagt vægt på hvordan det fremtidige Tomahawks kommer til at se ud. 

Seniorholdet skal spille i kval. Rækken. Flag herre 1 skal spille i den bedste danske række, 

U19 er stadigvæk lidt usikkert. 

Der blev også fremlagt noget af det fremtidige bestyrelsesarbejde der skal laves f.eks. forsat 

samarbejde med KIES, Dialog med Valby hallen om nyt klubhus, samt større fokus på 

rekruttering. 

3) Godkendelse af regnskab og budget: 

Regnskabet blev gennemgået, her er nogle af hovedtallene: 

Regnskab: 

Medlemsmæssig: 

42 senior 

21 U19 

20 Flag Herre 

7 Flag Dame 

12 Passive 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 

Budget: 



Efterfølgende blev budgettet gennemgået og der var forskellige kommentarer fra forsamlingen: 

Kommentarer til budget: 

Rettelse af Kasserer Camilla Spinoza til budgettet: Kontant formue burde være på 86.000 kr. i 

stedet for hvad der er angivet. 

Ryan Andersens fordeling af tid mellem træning og rekrutteringen blev forklaret og der blev lagt 

vægt på at Ryans tid dels skal gå til træning og rekrutteringen.  

Bankposten i budgettet, blev vendt og der blev diskuteret om der kunne findes billigere løsninger. 

Hvis nogle skulle have lyst til at undersøge dette nærmere, blev det fra bestyrelsens side 

godkendt, hvis nogle havde tid og lyst til det.  

Der blev fra forsamlingen spurgt ind til sponser arbejdet. Bestyrelsen besvarede med at det var 

der ikke sat tid af til, men der blev opfordret til medlemmerne, at de selv kunne prøve at skaffe 

sponsere. Der blev aftalt at interesserede måtte kalde bestyrelsen til møde, da det herefter kunne 

forklares hvordan der søges sponsorer. 

Efterfølgende blev budgettet blev godkendt af forsamlingen. 

 

4 )  Fastsættelse af kontingent 

De forslående satser af bestyrelsen: 

Senior: 1800,- kr. 
U19: 1500,- kr. 
U16: 1200,- kr. 
U14: 600,- kr.  
U12: 600,- kr. 
Flag: 400,- kr. 
Passivt medlemskab/støttemedlem: 100,- kr. 
 
Kontingenterne fra flag, Senior, U19 og U16 er uændret fra sidste år, passive medlemskab blev 
ændret til Passivt medlemskab/støttemedlem og prisen sat til 100 kr. halvårligt. Derudover kom 
der to nye kontingent typer U14 og U12, der begge blev sat til 600 kr. halvårligt.  
Kontingenterne blev vedtaget af forsamlingen.  

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. 
 
Formand Brian Pilgren valgte ikke at genopstille og der gjorde bestyrelsesmedlem Erik Andersen 

heller ikke. Derfor var der to ledige pladser i bestyrelsen.  

Følgende Medlemmer valgte at stille op til en bestyrelsespost: 

Jonathan Marquard (modtager genvalg) 
Martin Rambusch Jakobsen (stiller op som formandskandidat) 
Morten Grunnet Buhl (modtager genvalg) 
Sandie Tichi Madsen (modtager genvalg) 
Daniel Rune Hollmann (modtager genvalg) 
Camilla Spinoza (modtager genvalg som Kasserer) 

Camillia Spinoza valgte at stille op som kasser og Martin Rambush Jacobsen valgte at stille op som 
formand. 
Der var ingen yderligere medlemmer der valgt at stille op. 
Bestyrelsen blev vedtaget af forsamlingen og dermed ser den nye bestyrelse sådan her ud: 

Formand: 
Martin Rambusch Jakobsen  
Kasserer 
Camilla Spinoza  

Menige medlemmer: 

Jonathan Marquard  
Morten Grunnet Buhl  
Sandie Tichi Madsen  
Daniel Rune Hollmann 
Det bliver opfordret til at medlemmer i løbet, kan melde sig til bestyrelsen for at deltage i 

arbejdet.   

Revisor Jonas Schiøth, blev af forsamlingen valgt til fortsat at være foreningens Revisor.  

 

6) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter 

Alle forslag til ændringer af vedtægterne var kommet fra bestyrelsen: 

Den første ændring i vedtægterne der skulle stemmes om, var ændringen af rene form karakter 

og ændret ikke noget betydningsfulgt, men kun så dokumentet fremstår mere præcist.  

Disse ændringer blev vedtaget af forsamlingen. 

 

Det næste forslag der skulle stemmes om, var et forslag som bestyrelsen ville tilføje til §4, og det 

lød således: 

”Stk. 6.Medlemmer forventes at være en aktiv del at foreningens virke og varetage en funktion 

som frivillig til opgaver, som tilrettelægges af bestyrelsen og medlemmerne. Opgaverne beskrives i 



det eksterne dokument ”Arbejdsopgaver i Copenhagen Tomahawks. Ved ikke tilstrækkelig 

udførelse kan bestyrelsen vælge at suspenderet af bestyrelsen til træning eller kamp.” 

Dette forslag mødte modstand blandt forsamlingen, da der ikke var helt præciseret hvad dette 

indebar, og medlemmerne, derfor ikke vidste hvad de skulle forvente.  

Forslaget bortfald derfor. 

Der blev dog fra forsamlingen forslået, at der blev stemt om den første del af forslaget, altså uden 

” Ved ikke tilstrækkelig udførelse kan bestyrelsen vælge at suspenderet af bestyrelsen til træning 

eller kamp”. Derfor kom forslaget om §4, stk. 6 til at se sådan her ud: 

§4, stk. 6  ændres til: ”Medlemmer forventes at være en aktiv del at foreningens virke og varetage 

en funktion som frivillig til opgaver, som tilrettelægges af bestyrelsen og medlemmerne. 

Opgaverne beskrives i det eksterne dokument ”Arbejdsopgaver i Copenhagen Tomahawks”. 

Dette forslag er vedtaget. 

De næste forslag der var forslået af bestyrelsen var følgende : 

Ændring af§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. 

Forslaget blev vedtaget af forsamlingen. 

 

§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. 

Forslaget er vedtaget. 

7) Forslag fra medlemmer 

Der er ikke blevet tilsendt nogle forslag fra medlemmerne. 

8) Eventuelt 

Tomahawks forhold til DAFF bliver diskuteret, da der havde været nogle uenigheder mellem 

DAFF og Copenhagen Tomahawks i forgangende år. Der herskede dog enighed om at vi nu 

skulle videre og bruge DAFF bedre som samarbejdspartner. 

Herefter sluttede mødet. 

 


