Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling 2020 i
Copenhagen Tomahawks
Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 11. november kl. 18.00 til 21.00.

Alle skal bære mundbind, medmindre de sidder på deres plads under
generalforsamlingen. Alle skal i al væsentlighed blive på deres plads under hele
generalforsamlingen, og ophold på vej til eller fra generalforsamling skal undgås.
Sted
BK Frems Cafe
Julius Andersens Vej 7
2450 København SV
Cafeen sælger mad og drikke, og der må derfor ikke medtages nogen former for mad og drikke
udefra. Undtaget flasker til opfyldning af postevand.
Der gælder krav om min. 2 m2 pr. deltager, hvis alle deltagere i al væsentlighed er siddende.
Ligeledes gælder alle sædvanlige retningslinjer for deltagelse.
•
•
•
•
•

Kom ikke hvis man er sløj eller syg
Føler man sig syg eller sløj under generalforsamlingen, skal man straks gå hjem
Man kommer kun hvis man har været frisk og symptomfri i 48 timer
Man kommer ikke, hvis man bor sammen med eller har været i kontakt med en, som har
symptomer på Covid-19 eller er testet positiv
Hvis man bor sammen med en eller har nær familie, der er i risikogruppen, skal man
overveje nøje, om man skal komme

Den endelige dagsorden er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Formandens beretning.
Fastsættelse af kontingent.
Godkendelse af regnskab og budget.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Arbejdsopgaver
Valg af bestyrelse.
a. Valg af formand og kasser(er).
b. Valg af fire- til otte øvrige bestyrelsesmedlemmer.
c. Valg af to suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.
I henhold til foreningens vedtægter er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i
kontingentrestance, 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.
Jf. foreningens vedtægter sidder bestyrelsesmedlemmer i ét år, og således er alle på valg. Det
drejer sig om følgende:
Formand Lasse Bach Schrøder-Sevald
Næstformand Philip Madsen
Kasserer Ina Louisa Damsted (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Ida Bjørner
Bestyrelsesmedlem Signe Thiim Knudsen
Bestyrelsesmedlem Morten Deleuran
Bestyrelsesmedlem Mads Klausen
Bestyrelsesmedlem Mathias Høst Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Martin Monberg Ebbesen
Bestyrelsesmedlem Tina Palsgaard Warnock
Suppleant Matias Bayer Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Går du og overvejer at stille op til bestyrelsen, men er i tvivl om, hvad det indebærer, så kan I hive
fat i formanden personligt (Tlf.: 22856193). Vi kan altid bruge friske kræfter i bestyrelsen.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

