Protokół nr.11
z posiedzenia Zarządu Jachtklubu Elbląg w dniu 07.11.2011r

Obecni:
Stanisław Bogdan Justyński
Ryszard Seroka
Tomasz Szczepański
Czlonek Zarządu
„
Przew.Kom.Rew
Członek Kom.Rew
Prezes EOZŻ

- Komandor
- Wicekomandor
- Skarbnik
- Adam Kapczyński
- Grzegorz Polak
- Stefan Krzekotowski
- Leszek Kapczyński
- Henryk Wronkowski

Na dzisiejsze posiedzenie Zarządu przybył Pan Krzysztof Grygo – przedstawiciel Starostwa
Powiatu Elblaskiego. Przedstawił program dywersyfikacji rybołóstwa z którego można pozyskać
pieniądze unijne na rozwój bazy żeglarskiej w Suchaczu-Nadbrzeżu pod pewnymi warunkami.
Po wyjściu przedstawiciela Starosty rozpoczęła się dyskusja . Wnioski i ostateczne decyzje zapadną
po ponownym spotkaniu Komandora ze Starostą .
Na wstępie odczytano i zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Jachtklubu.
Komandor przedstawil zebranym program porządek posiedzenia ( w załączeniu)
Zebrani przyjęli jednogłośnie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informacja na temat stanu finansów klubu
informacja na temat uzgodnień z kierownictwem przebudowy portu
spotkanie Komandora w Starostwie w sprawie Nadbrzeża
podsumowanie kosztów Nadbrzeża w bieżącym sezonie
zakończenie sezonu żeglarskiego
Koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego
piec c.o w budynku klubowym
podsumowanie rankingu sterników
sprawy bieżące

ad.1 Kierownik klubu przedstwiła stan finansów klubu. Nie jest on zadawalający. Z powodu
wysokich cen oleju opałowego mamy bardzo duże wydatki na ogrzewanie budynku klubowego.
ad.2 Komandor poinformował zebranych na temat uzgodnień z kierownictwem robót w basenie
portowym. Zapadły decyzje o skróceniu slipu i zmianie lokalizacji posadowienia dżwigu.
Zarząd postanowił wysłać pismo do Urzędu Miasta w sprawie remontu hangaru, który
można by przeprowadzić wraz z remontem basenu.
ad.3 Komador poinformował zebranych, że wraz z kolegą Waldemarem Zimnochem był na
spotkaniu w Starostwie w sprawie ewentualnej współpracy z Ośrodkiem Wychowawczym w
Kamienicy Elbląskieji pozyskaniem środków unijnych na zagospodarowanie przystani w SuchaczuNadbrzezu.
Po rozmowie Starosta oddelegował przedstawiciela w celu zapoznania Zarządu Jachtklubu
z projektem na dzisiejsze posiedzenie.
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ad.4 Kierownik klubu przedstawiła koszty utrzymania przystani w Suchaczu-Nadbrzeżu w roku
bieżącym w culu zapoznania z nimi i ustalenia opłat na przyszły sezon.
ad.5 Ustalono termin zakończenia sezonu żeglarskiego 2011r na dzień 19.11.2011r godzina 11-ta.
Należy zaprosić wszystkich członków klubu, członków honorowych i gości .
Po oficjalnej części poczęstunek- kawa i herbata oraz ciasto.
ad.6 Zbliza się termin koncertu Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego. Zapisy i informacja o
nich wzorem lat ubiegłych na stronie internetowej klubu .
ad.7 Komandor poinformował zebranych, że zaczęły się prace remontowe w starej kotłowni. Koszt
około 15 tysięcy złotych.
ad.8 Podsumowanie rankingu sternków tegorocznego sezonu odbedzie się w małej sali kina
Światowit 17.11.2011r o godzinie 18-tej. Zaprasza Biuro Marszałkowskie Woj.WarmińskoMazurskiego w Elblągu.
ad.9 Wpłynęło pismo z Urzędu Miejskiego w Elblągu w sprawie przejęcia działki za hangarem dla
Portu Elbląg.
ad.10 Zarząd upoważnia kol. Tomasza Szczepańskiego do rozeznania sytuacji w Wydziale geodezji
Urzędu Miejskiego. Należy dopilnować, żeby droga za hangarem była przejaezdna dla przewozu
duzych jednostek.

Na tym protokół zakończono.
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