Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
Pisosport, Gäceľská cesta, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17 065 691

Zasadnutie predstavenstva /správnej rady/ a dozornej rady
Horolezeckého klubu JAMES Dolný Kubín IČO: 17 065 691
Dolný Kubín /Koliba/ 05.12.2014
Prítomní:

Predstavenstvo:

Radovan MIKULÁŠ
Peter GEBURA
Martin MATÚŠKA
Juraj LAŠTÍK

Dozorná rada:

Vlasťo PETROVIČ

Prejednaný program:
1. Plnenie úloh z minulého zasadania,
a. kontrola zadaných úloh z minulého zasadnutia a ich plnenie /neplnenie/.
2. Správna rada berie na vedomie odstúpenie doterajšieho predsedu Mikiho Geburu a na základe toho poveruje
podpredsedu Rada Mikuláša dočasným vedením klubu do času, kým neprebehne voľba do správnej
a dozornej rady počas zasadnutia Valného zhromaždenia.
3. Peter Gebura pridá na stránku oznam o konaní Valného zhromaždenia + Kapustnice a zároveň konaní voľby
do správnej a dozornej rady klubu. Budú zverejnené podmienky pre možnosť kandidovať do správnej
a dozornej rady klubu. Predpokladaný termín konania Valného zhromaždenia je stanovaný správnou radou na
24.01.2015 o 17.00 na Hotely BELEZ, časť UFO. Záujemcovia o kandidatúru do správnej a dozornej rady
klubu sa môžu hlásiť do 22.01.21015. Správna rada rozhodla, že klub bude preplácať iba kapustnicu a nájom
priestoru UFO. Bude zakúpený aj sud piva. Za každé načapované piva sa bude platiť 1 €. Kto bude mať chuť
na iné nápoje /alkoholické alebo nealkoholické/ a občerstvenie /pochutiny/, donesie si ich sám.
4. Na základe požiadavky bývalého predsedu Mikiho Geburu, Vlasťo a Rado prevezmú na základe
odovzdávacieho protokolu od Mikiho niektoré doklady, pečiatky, kľúče a p.. Odovzdávací protokol pripraví Miki
Gebura.
5. Skialpinistické kombinézy pre členov klubu – pôvodný návrh kombinézy /KARPOS/ bol zrušený pre vysokú
cenu a jedná sa s novým dodávateľom kombinézy – slovenský výrobca – firma TOP, s.r.o.. Oslovíme
opätovne členov klubu a zistíme, či majú záujem o kombinézu. Následne PISO objedná na predajňu na
vyskúšanie kombinézy veľkosti, S, M a L. Je to UNISEX kombinéze. Agendu zabezpečuje Vlasťo.
6. Správna rada klubu HK James Dolný Kubín stanovila čas a miesto Valného zhromaždenia /Výročnej členskej
schôdze klubu/ na 24.01.2015 v UFO, Hotel BELEZ:
a. Rado – celková správa
b. Vlasťo – správa skialpinizmus
c. Tuška a Noso – správa skalné lezenie
d. Makovník – správa horské behy
e. Lenka – správa financie
7. Predajňa PISO Sport má novú adresu. Preto sa správna rada rozhodla upraviť stanovy. V stanovách bude
uvedená nová adresa HK James Dolný Kubín – budova EKOBOSS, s.r.o. /hospodárka Lenka Bruncková/,
Matúškova 2575, 026 01. Ďalej sa zmení zostava správnej rady, zostane už iba predseda predstavenstva
a podpredseda predstavenstva klubu, ktorý budú volený z členov správnej rady. Nebudú sa už určovať,
hospodár /táto funkcia by nemala byť volená/, manažér pre sponzoring a metodik.
8. Návrh rozpočtu na rok 2015
a. Tatliakova chata
max. 2.000 €
b. Štartovné /akékoľvek preteky športov, ktoré zastrešuje náš klub/
5-10 €/pretek - /max. 200 €/
c. Preisťovanie Tupej Skalky
max. 200 €
d. Klubové akcie - Lezenie skalky
max. spolu 200 €
e. Klubové akcie - Lezenie hory
max. spolu 200 €
f. Podpora mladých
max. spolu 200 €
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9.
10.
11.

12.

g. Ocenenie najlepších výkonov
200 € /max 50 €/osoba/
h. Beh do Choča 2015
120 €
i. Vidmo 2015
135 €
Hospodárka klubu predloží správnej rade správu o stave účtov klubu. €. Konečná uzávierka /stav účtu/
klubu bude predložená správnej a dozornej rade na výročnej schôdzi klubu 24.01.2015.
Peter MACHAJ predloží správu o preistení ciest na Tupej Skalke za rok 2014.
Členský poplatok:
a. Členský príspevok na rok 2015,
1. existujúci člen
25 €
2. nový člen
30 €
b. Členský príspevok na rok 2015 - mládež do 15 rokov / ženy nad 55 rokov / muži nad 60 rokov,
1. existujúci člen
12 €
2. nový člen
16 €
c. Členský príspevok na rok 2015 - mládež od 16 do 18 rokov.
1. existujúci člen
18 €
2. nový člen
22 €
Predbežný návrh klubových akcií pre rok 2015:
a. Zbojníčka
február 2015
b. Skialpmaratón
január – február 2015
c. Chata Látaná
február 2015
d. Osp, Slovinsko
február 2015
e. Chata Látaná
marec 2015
f. Bokami Západných Tatier /Skialp pretek/
marec 2015
g. Popradské pleso
marec 2015
h. Sedlami Vysokých Tatier
marec 2015
i. Kalamárka /alt. Vtáčnik/ /skalné lezenie/
apríl 2015
j. Rozlúčka so snehom – Zvítanie sa so Skalkou
apríl 2015
k. Paklenica, Chorvátsko /skalné lezenie/
máj – jún 2015
l. Otvorenie lezeckej sezóny /Tupá Sklalka/ + Letná metodika + Čistenie Skalky
máj 2015
m. Beh do Choča
máj 2015
n. Deň na špagáte + Guláš na Tupej Skalke /skalné lezenie/
máj – jún 2015
o. Horolezecký duatlon
september 2015
p. Čertove skaly /skalné lezenie/
jún – august 2015
q. 2 x Vysoké Tatry
jún – august 2015
r. Súľov /skalné lezenie/
jún – august 2015
s. Rakúsko /skalné lezenie/
jún – august 2015
t. Žiarsky duatlon /účasť/
august 2015
u. Preistenie Tupej Skaly
jún – august 2015
v. Cystanie dreva v Látanej doline
november 2015

Predstavenstvo HK JAMES Dolný Kubín

Dozorná rada HK JAMES Dolný Kubín

Ing. Radovan MIKULÁŠ

Vlasťo PETROVIČ

Ing. Peter GEBURA
Martin MATÚŠKA
Juraj LAŠTÍK
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