Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i Copenhagen Tomahawks
Der indkaldes til generalforsamling til afholdelse torsdag 29. november kl. 18.00 til 21.00
Sted
Valby Hallens mødelokale
Julius Andersens Vej 3
2450 København SV
Dagsorden er jf. foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af regnskab og budget
Indkomne forslag
Arbejdsopgaver og sanktioner
Valg af bestyrelse

1.
2.
3.

Valg af formand og kasserer
Valg af fire til otte øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af to suppleanter

8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
Alle medlemmer opfordres til at møde op ved foreningens generalforsamlingen. Alle medlemmer, der er fyldt
16 år og ikke er i kontingentrestance er stemmeberettigede. Medlemmer, som ikke er fyldt 16 år kan
bemyndige deres forældre eller legale værge til at stemme på deres vegne. Der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde eller medbragt skriftlig fuldmagt.
Har medlemmer forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. 21. november 2018. Forslag sendes til
formand@tomahawks.dk. Forslaget må gerne være vedlagt en kort motivation.
Den endelige dagsorden med indkomne forslag samt foreningens reviderede regnskab udsendes til alle
medlemmer og kan findes på vores hjemmeside, senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Jf. foreningens vedtægter sidder bestyrelsesmedlemmer i ét år og således er alle på valg. Der er direkte valg
til posterne som formand og kasserer. Desuden vælges mellem fire og otte ordinære medlemmer af
bestyrelsen samt op til to suppleanter.
Overvejer du at stille op til bestyrelsen, men er i tvivl om, hvad det indebærer, har vi udarbejdet
arbejdsbeskrivelser for bestyrelsens opgaver. Disse ligger i alle foreningens Facebookgrupper og kan desuden
rekvireres ved at skrive til formand@tomahawks.dk. Vi kan altid bruge friske kræfter i bestyrelsen.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

