ПРОТОКОЛ No: 07/ 20.11.2019г.
Протокол № 7/ 20.11.2019г. 18:00ч
от срещата на Управителния съвет
Дневен ред на събранието:
1.
Обсъждане на датата 26.12.2019г. за инзвънредно общо събрание на сдружението, за
спешна промяна в устава.
2. Обсъждане и гласуване на повишение на трудовото възнаграждение на треньора Мартин
Велков;
3. Обсъждане до къде стигнахме с организирането и разпределението на задачите за
нашите две регати Порт Варна и детската;
4. Обсъждане и гласуване на предложението на клубния член Калин Георгиев регата
Одесос къп през 2020г. да бъде съорганизирана от нашия клуб;
5. Обсъждане на няколко казуса с деца трениращи в клуба;
6. Запознаване и обсъждане с новия търг за двете ни стаи;
7. Разни;
Днес 20.11.2019г. сряда в 18:00 часа се състоя седмото за годината събрание на
Управителен съвет на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна” за 2019г.
Присъстващи членове – 7, като 6 от УС и един от КС.
Членове на Управителен съвет:
Иван Кирчев
Николай Скопчанов
Мариета Литарска
Александър Милев
Милен Словов
Иван Георгиев
Гости:
Свилен Дойков – контролен съвет

По първа точка се обсъди
наложащата промяна на Устава на Сдружението. Необходимо е да се премахне
възможността в клуба да членуват яридически лица, в противен случай ще ни заличат от
националния регистър на спортните клубове и няма да можем да ползваме държавно и
общинско финансиране. Ако се появят и други предложения за промени в устава – сега е
момента всеки клубен член да ги внесе. Основната точка в дневния ред на извънредното
Общо събрание ще е точно промяната на Уства относто юридическите лица, като ще
присъства и задължителната точка „Разни“.
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По точка две
Към момента все още се изплащат задължения по трудовото възнаграждение на
треньора Николай Иванов. Беше предложено за гласуване възнаграждението на Мартин
Велков да се изравни с това на Николай Василев, след като се приключи със заплащането
на Николай Иванов, т.е. след 01.12.2019г.
Гласували
За
Против
Въздържали

6 гласа
6 гласа
0 гласа
0 гласа

След гласуването се взе решение трудовото възнаграждение на Мартин Велков да се
изравни с това на Николай Василен – 1500лв. от декември месец.
По точка три
Обсъдиха се възможните и най-удобни дати за клубните регати през 2020г.
Предложиха се датите:
03-05.07.2020 – регата „Порт Варна“ – килови яхти
17-19.07.2020 – детска регата
Гласували
За
Против
Въздържали

6 гласа
6 гласа
0 гласа
0 гласа

Въз основа на гласуването се взе решение това да са датите, които ще се подадат към
БФВ.
Остава уточнението на съдийският състав на регатите и евентуални спонсорства.
По точка четири
Постъпи предложение от Калин Георгиев регатата, организирана за първи път 2019г.
от него да излезе през 2020 година от яхт клуб „Кап. Георги Георгиев“ – Порт Варна.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували
За
Против
Въздържали

6 гласа
6 гласа
0 гласа
0 гласа

Предложението се прие с единодушие от присъстващите членове на Управителния
съвет.
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Точка пет
Двете деца на Свилен Станоев от догодина ще преминат на самостоятелен режим,
като ангажимента към клуба ще остане децата да се състезават от името му.
Има няколко деца, които са екип на 420, но поради различи причини не успяват да
тренират заедно и съответно не искат да плащат.
Също така има двама студента – Христо Младенов и Вилиана Димитрова, които
повече от година не са плащали членски внос. Но са кадри на школата, които са се доказали
във спорното ветроходство и са отличен екип в надпреварите в клас 470. Към момента ще
се говори с тях и с техни представители, тъй като тяхното отстраняване от кляба би било
загуба за всички.
Точка шест
В новия търг цената на квадратен метър за помещенията е
момента нямаме голям избор.

с ДДС. Към

Точка седем
Свилен Дойков адресира балансирането на бюджета на детската школа – даренията
от родителите да покриват заплатите на треньорите. Към момента са 35 деца с двама
треньора и би трябвала баланса да е правилен. Управителният Съвет потвърди категорично
ангажимента си разходите за треньорските заплати да се осигуряват само и единствено от
даренията на родителите от детската школа.
Поради изчерпване на точките по дневния ред на заседанието, Председателят на
Управителния съвет, г-н Иван Кирчев закри същото в 20:05 ч.
Членове на Управителния Съвет:
1.

............................................................

...............................................

2.

.............................................................

...............................................

3.

.............................................................

................................................

4.

.............................................................

.................................................

5.

.............................................................

...................................................

6.

.............................................................

....................................................

7.

..............................................................

....................................................

25.09.2019
гр. Варна
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