
FAQ :”Arbejdsopgaver i Tomahawks” 
 

Hvorfor skal jeg hjælpe når jeg betaler mit kontingent?  
Tomahawks er en forening og ikke et produkt man har betalt for. Kontingentet går til at dække de 

fælles udgifter det kræver at drive en amerikansk og flag fodboldklub. Udover de fælles udgifter er 

der også en lang række fælles opgaver, som det ikke er rimeligt at kun få personer i foreningen 

varetager. Derfor skal alle aktive medlemmer deltage i nogle af de vigtigste fælles opgaver, så 

foreningen kan køre rundt og overholde de krav, det kræver at have aktive hold i en turnering.  

Jeg kan ikke den dag jeg har fået vagt, hvad gør jeg? 
Hvis man har meldt sig, eller fået tildelt en opgave, hvor man ikke kan møde op, er det personen 

selv, der skal stå for at finde en afløser ved enten at bytte med en holdkammerat eller indgå en 

anden aftale, så opgaven bliver løftet af en anden. Dette skal meldes ind til den ansvarlige fra 

bestyrelsen af begge parter. Hvis man vælger at blive helt væk, kan man blive sanktioneret.  

Hvad er konsekvenserne for at udeblive? 
Afhængigt af hvad ens opgave består i, kan udeblivelse betyde at Tomahawks som forening bliver 

bødestraffet, at kampe ikke kan afvikles eller at en holdkammerat bliver nødt til at løfte opgaven i 

stedet. Dette mener vi i bestyrelsen ikke er retfærdigt, og der vil derfor være en personlig sanktion 

til personer, der ikke overholder aftaler eller ikke løfter den krævede opgave. 

Hvis man enten bliver væk fra sin opgave eller ikke tilstrækkeligt opfylder den opgave, man er blevet 

pålagt, kan dette sanktioneres.  

Der vil blive sanktioneret af bestyrelsen, efter hvad bestyrelsen har ret til ifølge dokumentet 

”Arbejdsopgaver i Tomahawks”. 

Jeg er syg, hvem skal jeg melde det til? 
Man melder til den ansvarlige fra udvalget senest 2 timer før man skal udføre opgaven, ellers bliver 

det betragtet som udeblivelse, og der kan derfor sanktioneres. 

Jeg vil gerne hjælpe med andre opgaver, hvordan? 
Frivilligt arbejde i klubben er altid velkomment. De krav der er beskrevet i dokumentet 

”Arbejdsopgaver i Tomahawks” er et minimumskrav for hvad der forventes, at et aktivt medlem 

bidrager med i løbet af en sæson. Hvis man ønsker at bidrage med mere, kan man melde sig ud over 

sine forpligtelser når der er brug for det, eller kontakte bestyrelsen hvis der er andre arbejdsområder 

man gerne vil arbejde med.  

  



Jeg synes ikke min del er rimelig, hvem skal jeg kontakte? 
Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis man ikke føler at det er en rimelig måde 

hvorpå systemet er indrettet. Endvidere er generalforsamlingen en god måde hvorpå der kan 

diskuteres sammensætningen af arbejdssystemet.  

Jeg har ingen tid til at deltage udover kamp og træning. 
Hvis man ingen tid har til at hjælpe, da alt den tid man vil bruge på Tomahawks går til kamp og 

træning, må man prioritere den tid, man vil bruge i Tomahawks, således at det rækker til både 

træning, kamp og minimumskravene for andre arbejdsopgaver.  


