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, 13.11.2014
Prítomní:

Predstavenstvo:

Mikuláš GEBURA
Rado Mikuláš
Peter Gebura
Jurko Laštík
Martin Matuška

Hospodárka klubu:
Dozorná rada:

Lenka Bruncková
Martin Nosál/zastupil Evku/

1.Valné zhromaždenie HK JAMES Dolný Kubín bude v sobotu 10.1.2014 so začiatkom o 17:00 hod, miesto
konania Belez-UFO. Keďže máme volebný rok,s dostatočným predstihom bude vedenie klubu informovať
členskú základňu o podmienkach volieb na stránke klubu, a inými informačnými prostriedkami.
2.Správna rada klubu bola informovaná o jednaní vedenia KST a HK JAMES na Ťatliačke, a zároveň bol
prejednaný dodatok k zmluve o dostavbe a prevádzkovaní izby JAMES na Ťatliačke. Po diskusii správna rada
všetkými hlasmi dodatok k zmluve schválila.
3.Po dlhej diskusii bol určený termín konania skialpmaratónu na sobotu 20.12.2014 na K.Holi. Organizáciu
preteku si zobrali na starosť Lenka Bruncková, Peter Gebura a Juraj Laštík. Pravidlá preteku si určia
organizátori preteku.
4.Skialpinistický pretek HK JAMES by sa mal konať, boli navrhnuté viaceré lokality, K.Hoľa, Stoh. Organizátori
preteku neboli určení.
5.Umelá stena – správna rada odsúhlasila aby vedúci cvičení neplatili za návštevu pri lezení, ako odmenu za
vedenie cvičení na stene. Zároveň odsúhlasila vedúcich cvičení a to Matina Nosála, Petra Machaja, Martina
Matušku a Mikiho Geburu. Metodik klubu pripomenul , že vedenie klubu by malo čo najskôr dať vyškoliť
všetkých vedúcich cvičení, pretože iba jeden z nich má platné povolenie inštruktora! Na návrh Petra Geburu
bude spracovaná návštevný poriadok umelej steny, spracuje ho Martin Nosál.
6.Boli navrhnuté zmeny na stránke klubu, Martin Matuška navrhol aby sa opäť mohli pridávať komentáre pri
článkoch v „aktualitách“, Peter Gebura navrhol zrušiť ikonu na titulnej stránke - uputávku s Ťatliačkou.
7.Vedenie klubu prejednalo potrebu nájsť z členov klubu ochotného človeka, ktorý by zozbieral články a iné
podklady zo starých stránok klubu, aby sa mohli opäť zavesiť na najnovšiu verziu stránky klubu.
8.Správna rada odsúhlasila pri hlasovaní všetkých členov rady,že pec na Ťatliačku bude platená faktúrov na
KST, podobne aj nákup okna do čelnej steny na Ťatliačke.
9.Správna rada odsúhlasila presun sumy z účtu Ťatliačka na účet JAMES, ako vyrovnanie odsúhlasenej sumy
z valného zhromaždenia/ z účtu JAMES sa môže čerpať len 2000 EUR/
10. Správna rada poverila predsedu, aby zaradil na prejednanie valného zhromaždenia zmenu stanov a to
najmä zmenu sídla klubu – presťahovaný Pisosport.
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11.Miki Gebura sa po diskusii s Radom Mikulášom vzdal funkcie predsedu klubu HK JAMES Dolný Kubín
s okamžitou platnosťou.

2/1

