Protokół nr.1/2012
z posiedzenia Zarządu Jachtklubu Elbląg
w dniu 16.01.2012r

Obecni:
Komandor
- Stanisław Bogdan Justyński
Wicekomandor - Ryszard Seroka
Członek Zarządu – Krzysztof Kowalski
„
- Adam Kapczyński
„
- Grzegorz Polak

Tematy posiedzenia:

1.
2.
3.
4.

Informacja o stanie finansów
informacja na temat ściągalności składek klubowych
złozone przez Jachtklub oferty konkursowe
sprawy bieżące

Na wstępie odczytano i zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu .
Przystapiono do omawiania tematów posiedzenia.
ad.1
Kierownik klubu poinformowała zebranych o stanie finansów klubu. Jest on nadal
niezadowalajacy. Brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby.
ad.2
Została również przedstawiona informacja na temat ściągalności składk i opłat postojowych..
Planowano wpływy w wysokości – 71.534,00zł. Wpłacono gotówką – 35.920,00zł, na konto
bankowe- 19.069,00zł, odpracowano – 4.884,00zł.
Pozostało do ściągnięcia: 11.661,00zł.
ad.3
Komandor poinformował zebranych, że Jachtklub Elbląg złożył dwie oferty konkursowe do Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. Są to:
1. oferta na dofinanswanie Regat o Puchar Komandora Jachtklubu Elbląg z okazji otwarcia
wyremontowanego w ramach projektu „Pętla Żuławska” basenu portowego Jachtklubu
Elbląg.
2. Organizacja rejsu żaglowcem „Pogoria”inicjującego zainteresowanie żeglarstwem
młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu.

ad.4 - ustalono termin Walnego Zebrania członków Jachtklubu Elbląg w dniu 24.03.2012r I termin

godzina 10
− 18.02.2012r odbędzie się koncert gościa z Rosji. Wstęp 20,-zł
− baza hotelowa wymaga remontu pokoi i łazienek. Szacunkowy koszt około 50 tys zł.
Należy się zastanowić skąd takie pieniądze pozyskać.
− Wpłynęło ppodanie Jana Olszewskiego w sprawie opieki nad motorówką „Edward”.
Ponieważ „Edward” został wytawiony do sprzedaży Zarząd nie będzie go oddawal nikomu w
czarter ani opiekę.
− w związku z przebudową basenu jachtowego zostały zniszczone trawniki i wycięte
drzewa na naszym terenie. Żeby to odtworzyć z sensem należy poprosić naszego
klubowicza Macieja Łojewskiego, aby zaprojektował tereny zielone wokół budynku
klubowego.
Na tym protokól zakończono.

Protokółowała:

Wiesława Murawska

Obecni:

1. …....................................................
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3..........................................................
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5.........................................................

