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
Koliba, Dolný Kubín, 2.9.2014
Prítomní:

Predstavenstvo:

Mikuláš GEBURA
Peter GEBURA
Martin Matuška
Rado Mikuláš

Dozorná rada:
Martin Nosál
Hospodárka:

Lenka Bruncková

Prejednaný program:
1.Otázka financovania prestavby Ťatliačky ostala otvorená keď ani po plodnej diskusii sme nedospeli
k jasnému riešeniu či všetky platby riešiť cez KST.
2.Termín Duatlonu D.Kubín-Zuberec sa po predloženom návrhu zmenil. Duatlon sa bude výnimočne konať
spoločne s akciou Deň na špagáte dňa 20.9.2014, bude sa bežať opačne teda zo Zuberca do Kubína, liezť na
Tupej Skalke. Podrobnejšie info na stránke klubu zabezpečia poverené osoby.
3.V.Tatry lezenie – správna rada navrhla ísť liezť 2.víkend v septembri, ak bude vhodné počasie.
4.Predseda informoval o stave prác prestavby na Ťatliačke.
5.Prevádzka umelej steny 2014-2015. Po obsiahlejšej diskusii bolo dohodnuté, že prevádzka steny začne od
1.11.2014 do 31.3.2015, predseda bol poverený požiadať o prevádzku 4x do týždňa/podobne ako vlani/. Cena
vstupného ostáva nezmenená. Miki informoval o stave materialneho zabezpečenia, finančných nárokov pre
prevádzku umelej steny atď.
6.Stránka klubu a potreba ďalších úprav, doplnení, vylepšení. Po diskusii sme sa zhodli na nasledovných
úlohách:
-Noso urýchli dokončenie loga pre jednotlivé akcie poriadané klubom.
-Peter doplní do novej stránky obsah stránky Duatlonu.
-Tuška doplní obsah stránky pretekov na umelej stene.
-Lenka a Miki skialpmaratón.
-správca stránky doplní stránku klubu o ďalšiu ikonu o prestavbe Ťatliačky.
7.Hospodárka navrhla správnej rade klubu na základe požiadavky HZ JAMES Bratislava, aby sa členstvo
v klube HK JAMES D.Kubín vybavovalo – teda členské známky a posielanie nových preukazov robilo len 2x
ročne a to 1. termín do 25.3 , 2.termín do 15.5. v kalendárnom roku!
8.Rado požiadal vedenie klubu aby sa na prestavbu Ťatliačky zakúpili 1ks meter, vodováha, aby boli na
stavbe neustále!
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9. Miki informoval že kombinézy objednané členmi klubu/cca 28 ks/ budú na začiatku zimy pripravené tak ako
bolo naplánované.

Predstavenstvo HK JAMES Dolný Kubín

Dozorná rada HK JAMES Dolný Kubín

Mikuláš GEBURA
Peter GEBURA

Vlastimil PETROVIČ

Hospodárka klubu: Lenka Bruncková
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