Zápis z výroční schůze valné hromady O.s. Ohlá klika
Datum: 10.1.2013
Místo konání: Restaurace Staré Časy, Horní Bečva
Předsedající: Ing. Jan Chovanec, předseda sdružení
Valné hromady se zúčastnilo 13 z 25 členů O. s. Ohlá klika a valná hromada tak
byla usnášeníschopná.

Program valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.

přednesení a schválení programu valné hromady
zpráva o činnosti klubu za uplynulé období
přihlášení nových členů a výběr členských příspěvků
stanovení kalendáře pořádaných akcí
různé

Projednané body:
Add1) Přednesení a schválení programu valné hromady - Program Valné hromady
(dále jen VH) byl přednesen předsedou sdružení Janem Chovancem a VH schválen

Add2) Zprávu o činnosti klubu přednesl předseda klubu Jan Chovanec

Add3) Výroční schůze se zúčastnilo 17 členů sdružení (viz. seznam Přítomní),
členské příspěvky stanovené na 200kč pro studeny / 300kč pro pracující budou
poslány na účet O. s. Ohlá klika

add 4) Zúčastnění členové schválili následující kalendář pořádaných akcí, u méně
náročných akcí byly určeny osoby odpovědné za pořádání dané akce:
1.2.2014 – Maskování – maškarní ples
7.3.2014 – Veřejné promítání fotografií se zimní sportovní/turistickou
tematikou (odp. David Jurajda)
21.4.2014 – Bečvanské gruntování – společný úklid obce
14.6.2014 – Triatlon (odp. Zdeněk Sasák, Lucie Kolečková)
23.8.2014 – X. Valašský orieňťák na horských kolech
17.10.2014 – Noční volejbalový turnaj (odp. Jitka Bordovská/Josef Prorok)
7.11.2014 - Veřejné promítání fotografií s letní sportovní/turistickou
tematikou
6.12.2014 – stánek na Vánočním jarmarku HB
13.12.2014 – Vánoční večírek

add 5) Přítomní se shodli na zrušení zásahového zápisného ustanoveného
v loňském roce.
Účast na Bečvanském gruntování bude nabídnuta také Prostřední a Dolní Bečvě.
Zadá se výroba klubových dresů na základě poptávky členů
Byly naplánovány tyto investice:
Vybavení pro lezecké atrakce na orieňták (D. Jurajda)
Mobilní udírna (P. Žitník)
Pevný disk jako datové uložiště fotografií a dalších digitálních materiálů
(Z. Sasák)
Renovace historického jízdního kola (H. Bártek)
Výroba propagačního banneru a vlajek (T. Klein)
Přítomní:
Bártek Daniel, Bártková Veronika, Děcký Marek, Chovanec Jan, Jurajda David,
Klein Tomáš, Kolečková Lucie, Prorok Josef, Roubalík Pavel, Sasák Zdeněk,
Šrámková Tereza, Vašutová Veronika, Žitník Petr
Zápis provedl: Petr Žitník

