Protokół nr 8
z posiedzenia Zarządu Jachtklubu Elbląg w dniu 11.07.2011r

Obecni:
Komandor
Wicekomandor
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Komisji Rewizyjnej

- Stanisław Bogdan Justyński
- Ryszard Seroka
- Tomasz Szczepański
- Adam Kapczyński
- Leszek Kapczyński

Na wstępie odczytano i zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu
Jachtklubu Elbląg.
Tematy posiedzenia:
1. podsumowanie organizacji dotychczasowych regat
2. opłaty za postój przyczep campingowych w Bazie Letniej w Suchaczu-Nadbrzeżu
3. sprawy bieżące

ad.1
Zarząd pogratulował kol. Ryszardowi Seroce, Grzegorzowi Polakowi i Marianowi
Groblewskiemu za organizację „ I Regat o Puchar Kahlsberga”, które odbyły się w ubiegłą soboę.
Impreza bardzo udana , dotychczas największa z organizowanych regat w tym sezonie.
Poprzednie imprezy tzn o „Puchar Prezydenta Miasta Elbląg i „Burmistrza Tolkmicko” oraz
„Wójta Sztutowo” tez były udane. Dotychczas z rozliczenia wszystkich regat w klubie pozostało
8.410,98 zł.

ad.2
Po dyskusji Zarząd ustalił: nie będziemy udzielać zgody na postój przyczep na terenie przystani w
Suchaczu-Nadbrzeżu. Ta, która jest ma zgodę na postój do końca lipca 2011 .
ad.3
− pismo w sprawie sponsorowania żagli dla „Bryta”
wpłynęło zapytanie kol. Sławomira Frajkopfa w sprawie wystąpienia z pimem do BogradexHolding Sp. z o.o. w Elblągu w sprawie zakupu żagli.
Zarząd wesprze kolegę w w/w sprawie.
− Zapytanie ustne kol. Grzegorza Bukato w sprawie wynajęcia pokoju na dłuższy czas
Zarząd wyraża zgodę ustalając cenę 500,-zł miesięcznie
− bałagan przy hangarze
w tym sezonie zauważyliśmy, że bardzo dużo samochodów członków klubu staje przy hangarze.
Jest to niebezpieczne z uwagi na słabe nabrzeże i stwarza ogólny bałagan.
Parking dla pojazdów znajduje się przy budynku klubowym.
Aby tego uniknąć Zarząd ustalił: należy pobierać opłatę w wysokości 5,-zł za każdorazowy wjazd
za bramę. Dotyczy to również przystani w Suchaczu-Nadbrzeżu.
− Ubezpieczenie budynków
w tym roku PZU podniosło wysokość ubezpieczeń do 3.000,-zł. W PZM-cie przy tych samych
warunkach cena wynosi 1950,-zł.
Pomomo takiej stawki zarząd wybiera PZU dlatego gdyż dotychaczas nie było żadnych problemów

z uzyskaniem od nich świadczeń.
− Przyjęto w poczet członków klubu:
Roberta Radzikowskiego
Alberta Głuszaka
Zbigniewa Łubniewskiego
Janusza Kamińskiego

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Wiesława Murawska
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