Schůze Výkonného výboru Horalu
Dne:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:

2.12.2017; 17.00 hod
chata Eduard, Bělá p.P.
VV (Churavý, Doubravský, Hegedűšová)
KK (Komárková, Krčová, Musilová)

1. Plnění úkolů poslední výborovky: (předseda VV)
předání archívu účetnictví
VH 12.1.2018 objednat místo
rozpočet
zpráva o činnosti
výstupy roku
„Rozhodnutí" - Bruštíkové, Šmída, Vlčka Jar.
žádost o data - Vavruškovi
Mikuláš
mail členům (informace)
rozdělení na pokoje
mail na chatu (počet, ubytování, snídaně)
dotace
ČUS
10.000 Kč na pronájem
ČUS
5.000 Kč na Horokros
SHM
5.000 Kč na Horokros
Alpenverein 2018
- rozeslat informaci zájemcům

- Hegedűšová
příprava
- Doubravský
splnil Churavý
- Churavý, Hegedűšová splněno
- Churavý
splněno
- Doubravský
plněno
- Churavý
splněno
- Churavý
splněno
- Churavý
splněno
- Hegedűšová
splněno
- Churavý
splněno
- Hegedűšová
splněno
- Hegedűšová
splněno
- Churavý
probíhá
- Churavý
splněno

2. Valná hromada

termín a místo

pátek 12.1. , kavárna D*123; 17:00 – 20:00, 30 večeří,
objednáno u p. Bartoše (776 303 532) – upřesnit do 5.1.

schválení návrhů

návrh rozpočtu 2018
návrh plánu akcí 2018
zpráva o činnosti
výstupy roku

pozvánka na VH (30 dnů předem!)
knihovna Horalu

- schváleno
- schváleno
- zpracuje Churavý
- zpracuje Doubravský
- zajistí Churavý

samostatný bod pro VH v „různé“
- řešit? nabídnout k prodeji (50 Kč/ks), pak rozdat?

3. Neaktivní členové

Vavruška

6.11. odeslán dopor. dopis, ozval se, nechce být členem,
rozhodnutí o vyloučení
- schváleno
odeslat rozhodnutí
- zajistí Churavý

4. Různé
Alpenverein 2018

- po 15.12. možno odeslat 1. objednávku na ČHS
- individuální pojištění (stejná dotace) pro Gatěka

- Hegedűšová
- Hegedűšová

5. Nejbližší úkoly
předání archívu účetnictví
pro VH
- technika
- výstupy roku
- kontrola účtu a hospodaření
- zpráva o činnosti
- rozeslat pozvánky na VH
zaslat Vavruškovi „Rozhodnutím o vyloučení“
Alpenverein – 1 objednávka
pojištění pro Gaťka

Zapsal : Churavý

zajistí:
- Hegedűšová
- Churavý
- Doubravský
- Krčová (KK)
- Churavý
- Churavý
- Churavý
- Hegedűšová
- Hegedűšová

Schválil: Doubravský

