Místo :
Čas :
Přítomni :

Zápis schůze výboru Horalu
21.10.2010
restaurace „Opera“
18:00
Ševčík, Vogel, Churavý

Program:
1.
Kontrola úkolů z výborovky 7.10.2010 :
Digitalitace kroniky

- zpracovává se
část už na webu

Ševčík spolu s Vogelem zajistí zpracování „Volebního řádu“,
kde bude popsána technika hlasování
- úprava Stanov a
„jednací řád“ Vogel rozešle výboru
2.

Stanovy 2010 – schválení návrhu pro VH :
- oprava překlepu v úvodu
- zánik členství úmrtím (II/4/d)
- doplnění IV/3 – „Návrh je schválen v případě, že pro něj hlasuje
nadpoloviční většina přítomných členů“

3.

Návrh plnění Usnesení VH:
Rozhodování výboru mezi 2 návrhy:
Churavý – řešení „neusnášeníschopnosti VH ve Stanovách jednak Stanovy nafukuje
a jednak netlačí VV k pečlivé přípravě VH tak, aby usnášeníschopná
byla. Současný stav – není-li usnášeníschopná VH, pak výbor svolá
MHV, není-li tato usnášeníschopná, výbor svolá další MVH
s programem dělení majetku a zánik klubu.
Ševčík – doplnit Stanovy: při neusnášeníschopné VH či MVH zajistí VV do 3 týdnů
svolání „Náhradní VH“ se stejným programem, písemně min 10 dnů
předem. Tato je pak vždy usnášeníschopná. (Dělení majetku klubu a
zánik klubu - zde je kvórum usnášeníschopnosti většina členů klubu).
Rozhoduje většina přítomných.
Výbor schválil návrh Churavého. Ač je si vědom nepopsání situace dlouhodobé
neusnášeníschopnosti VH, výbor má za to, že toto vyvolává potřebný
tlak na předsednictvo pro potřebnou přípravu VH a při případných
rozporech členské základny naopak přinese čas potřebný pro uklidnění
situace a důkladnou rozvahu a přípravu další MVH.
Ševčík zpracuje argumentaci a důvody členství v ČHS pro VH.

4.

Alpenverein 2011 Info o Kombinovaném členství
- Churavý
- nevýhodné pro nečleny ČHS a rodiče s dětmi, výhodné pro ostatní zájemce
- tzn. budou v Horalu realizovány oba druhy členství
Schválen návrh o případnou množstevní slevu zvýšit dotaci z rozpočtu.

5.

Horování (27.11) Info o stavu příprav
Info o bouldersession na Hlucháku

6.

Příprava VH (25.11.) – Music Machine zadána 18:00 – 20:30
Schválen návrh rozpočtu 2011 pro VH
- Churavý

- Churavý
- Ševčík

Schválen návrh plánu akcí
- Churavý
Schválena kandidátka na nové předsednictvo
Vogela nahrazuje Tichý, dále pak zbytek dosavadního výboru
revize hospodaření – 22.-23.11. (Krčová)

7.

Plesnivec 2010_2 + Pozvánka na VH
- Churavý
Schválen návrh Churavého
Začlenit návrh změn Stanov
Info o Alpenvereinu a Kombinovaném členství
Churavý konečný tvar Plesnivce zašle 22.10. Ševčíkovi, který jej do
24.10. rozešle členům
Churavý vytiskne pozvání na VH do vývěsky a uveřejní na webu

8.

Info o dalších akcích:

9.

Různé

Zapsal : Churavý
Schválil : Ševčík

Mikuláš (4.12.) – objednán termín na Severce
- Lípa zpracuje plakátek, Béďa web

- datová schránka – nemusíme mít, proto nežádáme
- trénink dětí na Hlucháku – pdp v pondělí 16:00 – 17:00 - Vogel

