Referat af Generalforsamling
Copenhagen Tomahawks d.19.11.15
1.

Valg af dirigent og referent

Fremmødte medlemmer: 12
Dirigent: Martin Rambusch Jakobsen
Referent: Daniel Hollmann

2.

Formandens beretning

Tomahawks har I det forgående år vokset som klub specielt på ungdomsafdelingen hvor der er
formået stor fremgang på U16 og U14.
Sportsligt har det været et godt år på tackle seniorholdet, der nåede i oprykningskamp, men tabte og
derfor bliver i Kvalifikations Ligaen. Flag holdene har alle tabt mere end der er blevet vundet, men
der er dog sket en fremgang i medlemmer.
Bestyrelsen har i det forgående år fokuseret på at stable ungdomsafdelingen på benene, men
arbejdet på at få bedre styr på organisationen.

3.

Godkendelse af regnskabet og budget

Regnskab:
Kasserer Camilla Spinoza præsenterer regnskab og her er nogle de vigtigste kommentarer:
Da busserne for holdenes kamp først falder i næste regnskabsår, er der et kunstigt overskud i
regnskabet.
Nedsættes af regninger til medlemmer er skyld i et tab, derfor vil der fremadrettet overgås til en
anden betalingsform, nemlig PPS.
I år er der kommet sponsorater fra:
Sponsorer: Carlsberg, Nordea, Københavns Kommune, Christensens Gruppen.
Budget:
De vigtigste kommentarer:
Trænergodtgørelse: Der er sat flere penge af en tidligere, da bestyrelsen ønsker at udvide
trænerstaben.
Medlemstallene er konservativt sat, da bestyrelsen ikke vil komme i problemer, hvis klubben skulle
opleve et tabt af medlemmer.
Klubhus: Tomahawks er gået sammen med 7 andre sportsklubber om et fælles klubhus projekt, hvor
et engangsbeløb på 7.000 kr. skal betales for at være med i projektet. Projektet forventes at være
færdigt i sommeren 2017.
Regnskab og Budget blev Godkendt af forsamlingen.

4.

Fastsættelse af kontingent

Kontingenten blev fastsat som følgende:
U19 1500 kr.
U16 1200 kr.
U14 600 kr.
U12 600 kr.
Flag 400 kr.
Passive 100 kr.

5.

Valg af bestyrelse

Her er dem der blev valgt:
Formand: Martin Rambusch Jakobsen (fortsætter)
Kasserer: Camila Spinoza (fortsætter)
Øvrige Medlemmer: Morten Buhl (genopstiller), Sandie Tichi Madsen (genopstiller), Matias Bayer
Nielsen (ny opstiller), Casper Blomgren (ny opstiller), Jan (ny opstiller).
Suppleant: Jonathan Marquard (genopstiller).

6. Valg af revisorer
Jonas Schiøth som også har været klubbens revisor i det forgående år, vil gerne fortsætte og blev
valgt som revisor.

7. Indkommende forslag
(Se evt. dokument med indkommende forslag):
Vedtaget blev følgende ændringer, der alle blev stillet af bestyrelsen:
§ 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 og sanktionerne
beskrives i det eksterne dokument ”Arbejdsopgaver i Copenhagen Tomahawks”. Dette dokument
godkendes ved den ordinære generalforsamling.
§ 11 (…)Stk. 11.
Ændres til:
Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende emner:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskabet og budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Arbejdsopgaver og sanktioner

6. Valg af bestyrelse
1. Valg af formand og kasserer
2. Valg af seks øvrige bestyrelsesmedlemmer
3.Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
§ 8 (…)Stk. 4.
Ændres til:
Kontingent indeholder licens, generelle klubomkostninger og transport til udvalgte udekampe.
Alderen for ret til at stemme ved generalforsamling nedsættes fra nuværende 18 år til 16 år. Dette
vil betyde ændringer i følgende paragraffer:
§11, stk. 7. §11, stk. 8
§13 (…) Stk. 11., Stk. 12.
Ændres til:
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt
formanden eller næstformanden, er til stede.
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens - og i dennes fravær næstformandens – stemme den
gældende.
§ 13 Stk. 9.
(UDGÅR):
… Dispositioner over DKK 5.000, eller beløb der bringer foreningens likvide beholdning under DKK
20.000, skal kontrasigneres af formanden og bringes op på det næste bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt
Der blev til sidst diskuteret nogle ting vedrørende klubbens fremtid.
PPS:
Tomahawks overgår til et betalingssystem, som foregår over PPS. Dette betyder at medlemmer der
er på månedsbetaling, vil blive tillagt et gebyr på 10 kr. per transaktion.
Tøj og Merchandise:
Der blev diskuteret hvilke muligheder som klubben har, ved at sælge Merchandise til kampe, og
hvordan der bedst bliver proklameret til interesserede.
Spiller rekruttering:
Det var et ønske fra nogle medlemmer at der blev udleveret nogle flyers og andet materiale, som
kunne gives videre til andre, som kunne være interesserede i at spille amerikansk fodbold.

