COPENHAGEN TOMAHAWKS GENERALFORSAMLING 12.12.17
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Simon byder velkommen. Vi har haft en formand, der har været syg i en længere periode,
derfor er han her heller ikke i dag. Derfor har der også været nogle punkter i bestyrelsens
opgaver, der ikke har været helt i orden.
1. Valg af dirigent og referent
Daniel og Simon: dirigenter.
Ibsen: ordstyrer.
Mischa: referent.
2. Formandens/bestyrelsens beretning
Der står i vores vedtagelse, at vi kan have anonyme stemmetællere – 3 stiller op (CB,
Sigrid, Maja). Der ønskes dog ikke anonym afstemning.
Daniel er næstformand. Han har spillet på senior og juniorholdet i en længere periode.
I 2017 er der sket en masse.
- Vi har startet et kvindehold, der er gået fra 6-7 stykker til over 20 aktive spillere, og
næste sæson skal de spille i svensk liga.
- Seniorherrerne har sidste sæson været i NL (hvor de i de 4 foregående år har ligget
i rækken under) og de bliver i NL næste sæson.
- u19 startede med mange, men blev nødt til at trække sig ud af rækken pga.
manglende spillere.
- u16 vandt Danmarksmesterskabet for 7-mandshold.
- 1 flaghold blev nødt til at trække sig i den høje række, men 2 i lavere rækker er der
stadig.
3. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til næste års kontingent – se bilaget udsendt pr. mail.
Den eneste ændring er, at tacklekvinder går fra 600kr. til 1800kr. pr. halvår. Det er grundet
deres spil i den svenske liga, med tilskud til busture, uniformer, tilmelding i SAFF, m.m.
Det kan være en mulighed, at sætte kontingentet ned og derved gøre egenbetalingen til
busturene højere (egenbetaling ligger pt. på 300 kr. pr. bustur). Da man ikke ved præcis
hvor mange ture, de skal til (min. 5, max. 8) er det svært at ligge budgettet.

Jakob: Bestemmelsen for SAFF/DAFF, er at der vil være 5 kampe hjemme og 5 kampe
ude i Sverige – derefter play offs.
Nissen: Det er 300 kr. pr. måned, så det er ikke særligt højt sammenlignet med andre
klubber.
I bilaget er der lavet forkert på u19: det er stadig 1500kr.
Sidsel: Er der et alternativ til, hvis vi ikke kommer med til Sveriges Liga?
Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde oprette et nyt kontingent for kvindespillerne, så de ikke
skal betale for busturene, m.m.
Daniel: Man kan også oprette en månedlig kontingent afregning, men så koster det 10 kr. i
gebyr pr. måned, da klubben har valgt ikke at betale for dette.
Sabrina: Flaglicensen er ikke steget, mens tilmeldingen i ligaen er steget med 25 kr. pr.
halvår. Svar: Det er lagt ind i budgettet, at de ikke skal stige. Da det er en mulighed for at
investere, så vi gør det attraktivt for flagspillere at komme og blive i klubben. Da vi de
seneste par år har set støt dalende medlemsskaber for flag.
Afstemning omkring budget: Vedtaget
4. Godkendelse af regnskabet og budget
Regnskab v. Tau (Lavet af Camilla Spinoza)
Se bilag for regnskab.
- De faldt over, at der har været store udgifter til sociale arrangementer
o Bl.a. Growth of a Game  de penge kommer ind igen, regningen mangler
bare at blive sendt
- Der er en udgift for Rossini, hvor pengene er kommet ind med det samme (3000kr.)
- nok også for Growth of a game.
- Der er nogle omkostninger for bus, der ikke er kommet for dette års regnskab, da
regningerne ikke er betalt endnu. Det bliver indregnet i næste års budget.
- Der er sponsorindtægter på 54.000 kr. – bl.a. fra kbh kommune til kvinderne (der
var evt. en aldersgrænse på).
- Det er noget af det første, der skal ændres, at Camilla Spinoza ikke har adgang til
vores netbank længere og denne bliver videregivet til den nye formand, kasseren
og en tredje af bestyrelsen.
- Simon har været revisor, selvom han ikke er med i bestyrelsen. Der har været nogle
ting, der har været svært at greje ift. det.
Regnskab godkendt ved afstemning.
Budget v. Tau
- Indtægter: se bilag.
- Der er pt. ikke særligt mange tilmeldte på hverken u16 eller u19 – der skal i hvert
fald flere spillere til, før de kan stille til kamp/række.
o Chris: Vi laver et samarbejde med Kings/Monarchs for u16, så de kan stille
hold til liga.
- Sponsorindtægter/fonde

-

o Har sat et lavt mål på 40.000 kr., og har sponsorat fra bl.a. Nordea, men skal
også ud og finde flere.
o 10.000 kr. til kvindernes uniformer er i regnskabet (bestyrelsen var ikke klar
over, at det var øremærket damerne).
Eventindtægter
o koncerter, polterabender, skoler m.m. – vi regner med at tjene ca. samme
næste år.
Vi er blevet lovet de 34.800 kr. fra kommunen.
Til alle hjemmekampe skal der være pølsebod, så vi kan tjene de 40.000 kr. ind der.
De har sat egenbetaling op for seniorbusserne fra 100 til 150 kr. da tilskuddet vil
være sammenligneligt med kvinderne.
Kvindernes egenbetaling vil være 300 kr. som er værste tilfælde (5 kampe, ¼ finale,
semifinale, finale – ingen bus til hjemmekampe).
Vi regner med at 12 kvinder vil købe uniform á 1200 kr. pr. sæt.
4 flagspillere har allerede betalt 400 kr. for deres uniformer – de har ikke modtaget
dem endnu, derfor er det ikke indskrevet i budgettet.

Udgifter:
- Bøder for at misse årsmøde, uniformsbøde, m.m.
- De skal hive fat i Martin, da en bøde fra u19 (da de trak sig fra rækken) er blevet
anket, således at man muligvis kan spare 1500 kr.
- Dommerbetaling:
o 5800 kr. da vi tit skal ud og finde dommere, hvis vi ikke kan dække de
kampe, vi er forpligtet til.
- Busser 2016/2017: De busser, vi ikke har betalt, ligger her i regnskabet.
- Kvindebusser: 113.000 kr. er det værste tilfælde for udgifter til 8 ture til Sverige. Så
der kommer muligvis overskud i budgettet her.
- Busser senior: 3 udekampe (dvs. ingen play offs).
- Turneringstilmelding NL: tilmelding, bøder, samt udestående á 10.000 kr. fra året
før.
- Flag er gået ned, da de ikke stiller i den bedste række længere.
- Licensbetalinger: Licensbetaling i Sverige er dyrere end i de danske rækker, og er
målt efter 22 spillere.
Øvrige:
- Kvindernes jerseys købes ind til 26 sæt – de skal ligne herrernes, så man evt. kan
bytte lidt rundt/låne.
- De vil også begynde at bruge lidt penge på flagtrænere.
- Chris: Hvad står de 12 trænere for? 12 står for måneder.
- 5000 kr. sat af til kurser for trænere.
- Diverse sociale arrangementer, generalforsamling m.m.
- PR: sættes op til 500 kr. til print af flyers/visitkort m.m.
Dette giver os et underskud på ca. 7000 kr.
Der ligger nok en masse regninger fra NL og busture på et samlet beløb på ca. 60.000 fra
foregående år, derfor vil det naturligvis gå lidt ud over budgettet for næste år. Der er
desuden indskrevet et minimum ift. busture og licens, samt kan der komme flere
sponsorater løbende. Derved kan budgettet hurtigt gå i plus igen. Der er heller ikke
budgetteret tilskuere for kvindebusserne, som er 100 kr. pr. person.
Afstemning: budget godkendes.

5. Indkomne forslag
Indskrives af Daniel direkte i dokumentet.
6. Arbejdsopgaver og sanktioner
Ibsen: Vi skal prøve at fordele arbejdsopgaverne mere ligeligt, fx chain, dommere, sociale
arrangementer, m.m.
Vi har mistet rigtig mange medlemmer, fordi vores klub ikke fungerer optimalt. Det kommer
til at kræve rigtigt meget, måske melde sig ind i bestyrelsen, printe flyers, stå chain, eller
andet. Vi skal på en eller anden måde prøve at bryde barriererne mellem tackleholdene,
flag, bestyrelsen, m.m.
Spørgsmålet er hvordan gør vi det? De vi har brug for er penge, og spillere. Når vi har fået
det, så kommer incitamentet forhåbentligt.
Nissen: Sælg fællesskabet/foreningen ikke produktet. Hvad kan vi tilbyde, som andre
klubber ikke kan.
Ibsen: Synes vi skal have en Tomahawks kampsang. Vi skal have et nyhedsbrev.
Mischa: Hvem er web-ansvarlig? Vores Tomahawks side skal opdateres – det kan også
hjælpe til.
Simon: Vi var meget tæt på at miste vores træningstider og kommunalbevillinger – der
manglede kræfter i bestyrelsen, og derfor skal vi have nye og flere frivillige.
Sabrina: Kan vi ikke holde et udviklingsmøde? Simon synes det er en god ide. Det bliver
drøftet ved næste bestyrelsesmøde.
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af formand og kasser
Ikke anonymt valg.
Sabine og Simon stiller op til formandsposten.
Sabine fik 18 stemmer, Simon fik 11 stemmer.
Sabine Stage Stengaard er formand.
Rasmus Christensen er valgt til kasser.
9. Valg af 4-8 øvrig bestyrelsesmedlemmer
Martin Rambusch Jakobsen
Henrik Kapral Andreasen
Mathias Bayer
Christine Bjerre
Chris Bjerre
Louise Ibsen
Simon Thilkjær Nicholsen
Anna Sigrid Pii Aunkilde
10. Valg af suppleanter
Mischa Naninja Olin(15) 2. suppleant
Sandie Tichi (0)
Sabrina S. B. Knudsen (17) 1. suppleant
Suppleanter har ikke stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, vil 1.
suppleanten indtræde i bestyrelsen.
11. Valg af revisor
Camilla Salling Nielsen

12. Evt.
Ingen punkter på eventuelt.
Mødet hæves.
Der aftales bestyrelsesmøde d. 9. januar 2018 kl. 20.00.

