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
Oravská Poruba 25.10.2015
Prítomní:

Predstavenstvo /SR/:

Radovan MIKULÁŠ
Peter GEBURA
Vlastimil PETROVIČ
Martin NOSÁL
Juraj LAŠTÍK
Milan BRUNCKO
Lenka BRUNCKOVÁ

Dozorná rada:
Hospodárka:
Prejednaný program:

1. Hospodárka klubu nás oboznámila o stave financií v klube a na účte FIO Banky. Z daného stavu vyplýva, že
musíme šetriť a prehodnotiť ďalšie investície.
2. SR rozhodla, že náklady na akciu Deň na špagáte budú preplatené v plnej výške /cca 170 €/.
3. SR rozhodla, že náklady na akciu premietanie /Smolo/ v Ruffine, budú preplatené v plnej výške /cca 40 €/.
4. SR rozhodla, že Valné zhromaždenie Spojené s kapustnicou sa bude konať v strede januára 2016 v Ruffine.
5. SR rozhodla, že náklady na akciu Beh na Vápenku budú preplatené v plnej výške /cca 50 €/.
6. Lenka a Rado pripravia podklady pre podanie žiadosti o 2%.
7. Noso pripravil prevádzkový poriadok pre prevádzku a fungovanie stienky, konzultovaný právnikom. SR tento
prevádzkový poriadok odsúhlasila. Od začiatku októbra /od začatia prevádzky stienky/ každý návštevník tento
prevádzkový poriadok podpisuje.
8. Metodické školenie prebehlo na skalke pod vedením Nosa – absolvovalo 7 členov.
9. Noso si zobral na zodpovednosť prekonzultovať zodpovednosť klubu s právnikom.
10. Prestavba stienky. Počas prestavby stienky sa bude dbať na zvýšení bezpečnosti pri lezení. Vyššia kvalita
istiacich bodov a únosnosti nosných prvkov. Rado bude technický dozor prestavby stienky.
11. SR sa dohodla, že všetci noví členovia po vyplnení prihlášky budú prijatí až potom, ako sa stretne Správna rada
a odsúhlasí ich prijatie.
12. SR sa zhodla, že členmi klubu sa uchádzač môžu stať až po termíne konania najbližšieho Valného zhromaždenia.
13. SR sa dohodla, že všetci noví prijatí členovia budú musieť absolvovať základný letný, alebo základný zimný kurz
/alebo obidva podľa zamerania/ do dvoch rokov od prijatia za člena klubu.
14. SR sa dohodla, že všetci existujúci členovia klubu budú musieť absolvovať základný letný, alebo základný zimný
kurz /alebo obidva podľa zamerania/ do dvoch rokov od termínu 1.1. 2016. Existujúci člen klubu po 1.1.2018 musí
tieto kurzy /alebo obidva podľa zamerania/ absolvovať každých 5 rokov. V prípade, že člen klubu má iný platný
certifikovaný kurz (neplatí napr. pre kurz práce vo výškach), nie je nutné tieto kurzy absolvovať.
15. SR sa dohodla, že v prípade nesplnenia povinnosti člena absolvovať tieto kurzy, Správna rada podá návrh na jeho
vylúčenie valnému zhromaždeniu.
16. SR sa na najbližšom stretnutí bude venovať obsahu jednotlivých kurzov.
17. Noso spraví revíziu webu, pošle SR na schválenie.
18. Amen
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