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 02.12.2015
Prítomní:

Predstavenstvo /SR/:

Radovan MIKULÁŠ
Peter GEBURA
Vlastimil PETROVIČ
Martin NOSÁL

Dozorná rada:
Hospodárka:

Lenka BRUNCKOVÁ

Prejednaný program:
1. Hospodárka klubu nás oboznámila o stave financií v klube a na účte FIO Banky. Pre dostavbu Tatliakovej chaty
bolo vyzbieraných dostatok finančných prostriedkov, preto nebolo nutné čerpať ďalšie financie z klubu nad rámec
schválenej dotácie pre rok 2015.
2. SR sa dohodla že všetky sponzorské dary budú spísané /členmi SR a inými/ a odošlú na evidenciu hospodárke
klubu. Tá ich bude evidovať. K nahliadnutiu bude zoznam darcov /finančných a nefinančných/ na Vlanom
zhromaždení. Na valnom zhromaždení budú spomenutí všetci sponzori, ktorí prispeli finančnou, materiálnou
a inou pomocou.
3. Izba JAMES na Tatliakovej chate je dokončená, bude treba spísať prevádzkový poriadok, nájsť a poveriť
zodpovedné osoby za prevádzku chaty. Ako technický dozor a dočasný správca ostáva do termínu odovzdania
diela /do júna 2016/ podpredseda Radovan Mikuláš.
4. Konšťo upraví formu stránky, ktorá slúžila pre prestavbu Tatliakovej chaty, na stránku, ktorá bude slúžiť prevádzke
chaty. Bude obsahovať aj rezervačný systém pre objednávanie ubytovanie pre členov HK James DK..
5. SR sa dohodla a na Valnom zhromaždení navrhne platbu za ubytovanie pre užívateľov izby JAMES, Dočasne je
navrhnutý skúšobný režim (člen 1€/noc, rodinný príslušník a nečlen 2€/noc, deti do 15 r. 0e/noc).
6. Termín Valného zhromaždenia bol určený v RUFINE dňa /piatok/ 29. januára 2016.
7. Zimnú metodiku bude pre členov klubu robiť vybraný zástupca zo Strediska lavínovej prevencie /SLP/. Na letnú
metodiku budú oslovení certifikovaný inštruktori. Po zistení možných termínov, formy a ceny bude vybraný
konkrétny inštruktor a bude určený termín - pripraví Makovník a Noso.
8. Obsah Valného zhromaždenia bude odsúhlasení mailovou korešpondenciou.
9. Na športovca roka mesta Dolný Kubín budú za náš klub nominovaný Juraj Laštík a Zuzana Dudášová.
10. Amen
Predstavenstvo HK JAMES Dolný Kubín

Dozorná rada HK JAMES Dolný Kubín

Ing. Radovan MIKULÁŠ
Ing. Peter GEBURA
Martin NOSÁL
Vlastimil PETROVIČ
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