Výborová schůze 5.1.2019 Hotel Jirmásek
Humpolec
Přítomni: Lada Šípová, Petra Molkupová, Miloslav Sedláček, Jana Černá, Barbora Kohoutová, Eva
Beránková, Miroslava Davidová
Za revizní komisi: Petr David, Hajný Vítězoslav
Program:
1.Členské příspěvky
-

Nový návrh - Členské příspěvky - prodloužení možnosti zaplacení členských příspěvků na rok
2019, do konání výborové schůze a to dne 5.1.2019.

-

Hlasování: pro 3, proti 2, zdrželi se 2

-

Nový návrh byl schválen.

2.MČR 2019
- Jindřichův Hradec 9.3.2019, sportovní hala, pronájem 500,-Kč bez DPH/1h
- Ubytování : koleje, cena podle počtu lůžek na pokojích – ubytování na vrub klubu
- Hodnocení závodů: stejné jako v roce 2018
Výška začátek na 50cm, 60, 70 a pak přidáváme po 5 cm
Dálka začátek na 1 metru a přidáváme po 20cm a od 2 metrů po 10cm. Tak jak je v řádu.
Startovné: první start 150,-Kč, každý další 100,-Kč, startovné odeslat na účet v klubu
Ubytování králíků: ve vlastních přepravkách, v šatnách (pronájem 150kč/den)
Mail: mcr@kralicihop.eu
Vstupné: dospělí 70,-Kč, děti 50,-Kč
Sponzorství: BRIT , ostatní firmy – propojit kontakty a oslovit
Reklama: zdarma zpravodaj, reklama na FB – úhrada max. 200,-Kč, plakáty, městská
doprava, a další

3.Členská schůze 9.2.2019
- Humpolec, hotel Jirmásek od 12.00h – potvrdit účast
- program členské schůze schválen výborem jednohlasně

4.Program + Web
- Web – má na starosti Bára- aktualizuje
- tréninková centra, výsledky
- Program – jednatel osloví pana Prombergera, domluví s ním schůzku na pokračování další
spolupráce

5. Odstoupení p. Jindřicha Šípa z funkce člena Kontrolní komise (návrhy na nového člena)
- bude řešit členská schůze 9.2.2019

6.Tisk VP
- bude tisknout Jindřich Šíp i nadále (jako sponzoring)

7.Kvalifikační podmínky MČR 2020
- plocha závodní dráhy min. 200 m2
- neomezovat počet startů
- vypsat všechny dané disciplíny, není povinnost vypsat lehkou třídu a veterány

8.diskuze – kalendáře 2018
- Kalendáře 2018 – část kalendářů použita pro reprezentaci klubu
- požádat Petru Vojtovou o přípravu klubového kalendáře na rok 2020 a domluvit se s ní, kam jí
zasílat fotky
−

zápis kontrolní a revizní komise – vzato na vědomí

9.Odstoupení p. Lady Šípové z funkce předsedkyně klubu.
-výbor bere na vědomí odstoupení p. Lady Šípové z funkce předsedy klubu. Volba nového
předsedy bude řešena na další členské schůzi 9.2.2019.
10.závěr
Další výborová schůze se uskuteční 9.2.2019 v 10.00h v hotelu Jirmásek v Humpolci.
Davidovi vypracují závěrečnou zprávu a vyúčtování MČR 2018 – dotaci Mze do 12.1.2019 a
přepošle Petře Molkupové k podpisu.
Peťa Molkupová doladí převod bankovního účtu od Lady Šípové.

Zápis provedl: Davidová Mirka

Schválil : Sedláček Miloslav,jednatel klubu.

