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Referat MYH Bestyrelsesmøde

Formalia
Bjarke, Beva, Nathalie og Signe er til stede. Bjarke tager referat. Vi opretter en dropbox for 
referater.

Nyt medlemsskab
Københavns kommune har indført et gebyr på 75kr på medlemmer der er over 25 år hvis ens 
forening klassificeres som voksenforening. 

3 mod 1 vedtages det at det bliver et ens gebyr for alle medlemmer over 18. For ikke af få 
underskud afskaffer vi familierabatten. Det nye medlemsskabsgebyr foreslås at fastsættes til 120kr 
per år per medlem. Da har vi et overskud 120kr – 75kr = 55kr per medlem, dvs. 25Kr mindre end 
før.  

Det skal opdateres på hjemmesiden. Det nye medlemsskabsgebyr træder i kraft fra 
generalforsamlingen. Det kommunale gebyr træder i kraft fra 1. juli. 

Ny generalforsamling
Næste generalforsamling er tirsdag d. 31 maj 2016 kl. 20:00 i salen i Støberiet. 

Dagsordnen bliver:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne generalforsamlingsperiode
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent for den kommende periode
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor

8. Støtte rejse/festival/rekvisitter

9. Eventuelt

Vi foreslår at Viktor bliver revisor. Signe taler med ham. 

Vi skal finde ud af hvem der skal til genvalg. Alle går på genvalg. Hvis der er nye der vil med må de
gerne overtage vores poster, ellers går vi alle på genvalg. 
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Økonomi 
Lige nu er Signes nem id tilknyttet netbanken, men man kan også tilføje flere. 

Der er glimrende overskud på kontoen på ~9000kr, men vi har desværre kun haft 10 medlemmer 
sidste år. Det ville være godt at få flere medlemmer. 

Vi overvejer at få mobile pay til foreningen. Vi laver ikke en til foreningen, men man kan betale til 
bestyrelsesmedlemmer som så sender det videre til foreningskontoen.

EJC og DJC
Vi overveje at støtte en udflugt til EJC og DJC.

Vi overvejer også at bruge penge på en sommerfest.

Vi overvejer også at bruge pengene på rekvisitter. 

Det diskuteres til generalforsamlingen.

Hvis vi køber udstyr til foreningen skal det formentlig ikke lånes ud til workshops, da det så bliver 
væk og går i stykker. Hvis vi får udstyr til workshops skal det være af lav kvalitet, og lejes ud mod 
betaling, for at det ikke bare er spild af penge for foreningen. 

Evt.
Der er world juggling day d. 18. juli. Vi vil holde et lille arrangement i en park, så vil spørge folk 
om de har lyst til være med. 
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