Protokół nr.2
z posiedzenia Zarządu Jachtklubu Elbląg
w dniu 06.02.2012r

Obecni:
Komandor
Wicekomandor
Skarbnik
Członek Zarządu
„
„
„

- Stanisław Bogdan Justyński
- Ryszard Seroka
- Tomasz Szczepański
- Krzysztof Kowalski
- Grzegorz Polak
- Marcin Boss
- Adam Kapczyński

Tematy posiedzenia
1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. informacja o stanie finansów klubu
3. koszty remontu starej kotłowni
4. przystąpienie do przetargu na operatora przystani
5. zatrudnienie bosmana
6. sprawy bieżące

Na wstępie odczytano protokół z poprzedniego posiedzia Zarządu.
Z uwagi na planowany rejs „Pogorią” z udziałem członków naszego klubu w terminie końca marca
Zarząd przenosi termin Walnego Zebrania członków Jachtklubu Elbląg na dzień 17.03.2012r
godzina 10-ta.
ad.2 Kierownik klubu poinformowała zebranych o stanie finansów klubu. Niestety nadal jest on
bardzo skromny. Na razie płacimy raty zobowiązań w terminie ale mamy już trudności.
ad.3 zostały podsumowane koszty remontu starej kotłowni.
Wynszą one:
materiały do remontu
8.486,99 zł
fachowiec
5.500,00zł
---------------13.986,99 zł
pozostało do zapłaty
dla wykowawców
2.000,00zł
ogółem

15.986,99 zł

ad.4 Komandor poinformował zebranych o planach Komitetu Sterujacego w sprawie utrzymania
wyremontowanych w ramach programu Pętla Żuławska basenów jachtowych. Będzie się tym
zaimował najprawdopodobnie jeden operator. Nie możemy się na to zgodzić i jeżeli zajdzie
taka potrzeba zgłosimy się do konkursu na operatora naszej przystani.
Od strony prawnej zajmie się tym kol. Adam Kapczynski.

ad.5 W związku z ponownym uruchomieniem starej kotłowni należy przyjąć pracownika do
obsługi kotła.
Zarząd zatrudni kol.Edwarda Piotrowicz na Umowę Zlecenie na okres od.01.02.2012r do
30.04.2012r. Stawka 1500,00zł brutto.
ad.6 Wpłynęło podanie kol. Kazimierza Pary w sprawie jachtu „Wyciskacz”.
Jachtklub Elblag nie jest zainteresowany propozycja przejęcia jachtu.
Proponujemy rozłożenie zaległosci na 5 rat misięcznych albo gotówką 50% zaległych
należności i jacht powinien zostać zabrany w terminie 7 dniowym z przystani.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Wiesława Murawska
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