
Schůze výboru Horalu – 26.9. 2013  
 

Dne:   26.9., 18.00 hod 

Místo konání:  Restaurace Opera, Šumperk 

Přítomni:  Ševčík, Tichý, Hegedušová, Doubravský, Churavý 

 

1. Usnesení VH: (VV má zpracovat návrh na způsob řešení ukončení členství v klubu a kontaktovat členy  

  neúčastněné na VH, zda chtějí zůstat členy klubu) 

 

  VV navrhne na VH2013 změnu stanov II / 4 Ztráta členství, bod b) Vyloučením. Člen může být vyloučen  

   hlasováním Valné hromady z důvodů popsaných v Provozních řádech klubu. 

  VV navrhne na VH2013 změnu Provozních řádů v tom smyslu, že VV bude připravovat pro VH návrhy  

   na vyloučení neaktivního a nezkontaktovatelného člena, termín řízení bude cca rok. 

  Ševčík vyzve doporučeným dopisem poslední nezkontaktovatelné členy (Bruštíková, Jirsák, Šmíd) 

k vyjádření zájmu být nadále členem Horalu. 

    

2. Horokros - 20.10. (info o přípravě  - Churavý) 

  dotace 1.500 (Kubíček)  + 1.000 (Tilak) 

  sponzoři cen - Pestr, Denali, Karabina, Bivoj, SingingRock, Obchod s vínem Třeštík 

   

3.  Nejbližší akce -   

   narozeniny Kamler, Miloň   12.-13.10. Rabštejn  

   Horokros   20.10. 

   Horování a BoulderSession 23.11. 

   VH    29.11. 

   Mikuláš   7.-8.12. 

 

4.  Horování    
 Kulturák (foto výstava + program) - Churavý 

 Boulder Session - Ševčík + Doubravský  - dotace 1.500 (Kubíček)  + 1.000 (Tilak) 

 

 

5.  VH 

 místo a čas konání 29.11., Ševčík zajistí „Mašinku“ 

 plnění rozpočtu 2013 a revize účtu zpracuje Hegedušová, revize účtu - Krčová 

 rozpočet 2014  zpracuje Hegedušová do 13.10. 

 plán akcí 2014  zpracuje Hegedušová do 13.10. 

 odměny a pocty 2013 vylezené cesty zjistí Doubravský 

 nováčci   bez nahlášení 

 příprava voleb předsednictva VV zjistí a přemluví kandidáty pro volby  

 revize Stanov a Provozních řádů viz bod 1 

  

  

 

6.  Různé  
       - schválen návrh rozdělení odměn VV: 2.000 Kč Hegedušová, ostatní členové VV po 1.000 Kč 

  - informace o zarůstání Sokolky - jarní brigáda musí být náročnější 

  - Plesnivec 2013/2 - zpracuje Tichý po dodání materiálů od hospodářky - vyjde okolo 20.10. 

  - Hegedušová rozpracuje svůj návrh na obnovení možnosti dotace na výjezdy za lezením 

 

 

 

 

 

 

Zapsal :   Churavý    Schválil:    Ševčík 


