Generalforsamling MYH
Referent: Bjarke Kofoed Reimann
June 2, 2016
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Ordstyrer + referent

Bjarke er referent. Signe er ordstyrer. Mødet foregår på dansk.

1.1

Tilstedeværende

Esben Holck, Elias Rodrigo, Benjamin Andersen, Bjarke Reimann, Signe Pedersen, Nathalı́e
d’Aniello, Asbjørn Anderssen, Inka Paludan, Daniel Barfod, Xenia Radmoser, Ricardo, Viktor,
Jens Gundsgaard
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Bestyrelsens beretning

Vi har været på to-tre feriecamps med kommunen, så vi har været aktive i lokalområdet. Vi har
også haft en stor gruppe DJC. Vi har fået CVR nummer.
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Præsentation of godkendelse af regnskab

Vi har rundt regnet 9000kr på vores konto. Vi har kun ca. 10 betalende medlemmer for tiden,
så husk at melde jer ind. Man skal selv huske at fornye medlemsskabet hvert år. Det er vigtigt
at have betalende medlemmer, så vi kan dokumentere for kommunen at vi er folk.
Vi har dog stort set ingen udgifter, så økonomien ser god ud. Dvs. At vi også kan bruge
penge hvis vi har lyst til nogle arrangementer.
Der er blevet indbetalt løn fra kommunen (feriecamp), og det er blevet udbetalt igen til dem
som skulle modtage den.
Man skal snart til at betale for have medlemmer over 25 år til kommunen.
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Fastlæggelse af kontingent

Det har været 80kr indtil nu. Da kommunen indfører et gebyr på 75kr pr. Medlem efter sommerferien over 25 år bliver vi nødt til at hæve vores kontingent for at have en stabil økonomi.
Vi foreslår at hæve medlemsskabsgebyret til 120kr så vi har et effektivt overskud på 55kr per
medlem over 25. Vi foreslår også at gebyret hæves flat til 120kr for alle. Vi foreslår også at
droppe familiemedlemsskabet.
Det vedtages uden indvendinger.
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Indkomne forslag

World juggling day er d. 18. juni. Det foreslås at lave flashmob (fælles jonglering) og grill. Vi
kan også invitere AFUK og AMOC. MYH kan give mad.
Vi har bestilt hallen igen, og får forhåbentlig snart at vide at vi får den igen. Bestyrelsen
foreslår at købe en kasse med jongleringsgrej og andet godt udstyr som kunne stå i Støberiet.
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Folk opfordres også til at sende ønsker til bestyrelsen.
Det vedtages at bestyrelsen kommer med et forslag.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle medlemmer er på genvalg. Vi skal også gerne have et ekstra medlem og to ekstra suppleanter.
Alle genvælges. Richard opgraderes til fast medlem. Inka bliver suppleant. Asbjørn bliver
suppleant.
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Valg af revisor

Vi foreslår Viktor som revisor. Han har gjordt det rigtig, rigtig godt. Viktor genvælges.
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Evt.

Vi skal huske at informere medlemmer om hvornår vi har møde. Esben er god til kontakt med
AFUK. E-mail: esben@aerius.dk. Tlf: 26363520
Vi har snakket om at lave t-shirts i lang tid. Richard har måske et logo.
Fra 1. juli er der lukket. Vi åbner igen 8. august.
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Konstituerende bestyrelsesmøde

Signe vælges som formand. Nathalı́e vælges som kasserer. Beva vælges som næstformand. Næste
møde holdes sidst i august. Vi laver en bestyrelsesmailingliste.
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