ПРОТОКОЛ №10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 17.04.2017 година в гр. Варна се проведе заседание на Управителния
съвет на Сдружение “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”. На
заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВ;
2. СВИЛЕН ПЕТРОВ ДОЙКОВ;
3. ТОДОР ЙОРДАНОВ АДАМОВ;
4. ЮРИ АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ;
5. ЕМИЛ ПЕТРОВ КОСТУРКОВ;
Установи се, че е на лице необходимият кворум.
Дневен ред:
1. Взимане на решение за препоръчителни стойности на дарения.
2. Взимане на решение за дата на плащане на дарението.
3. Приемане на нови членове в Клуба;
4. Отпаднали членове поради неплащане на членски внос повече от 6 месеца.
5. Обсъждане и определяне на водещите теми, касаещи родителската среща
6. Назначаване на щатен мениджър на сдружението
По т. 1 от дневният ред:
След кратко обсъждане УС реши следните препоръчителни стойности на
дарение, идентични с тези, на членския внос до този момент:
За новопостъпили деца :
- 200 лв на месец – първите три месеца
- 150 лв на месец – от 4-ти до 6-ти месец
- 120 лв на месец – от 7-ми месец
Препоръчително дарение за второ и следващо дете:
- 100 лв на месец – първите три месеца
- 75 лв на месец – от 4-ти до 6-ти месец
- 60 лв на месец – след 7-ми месец
Сумата на даренията, за родители, чиито деца са тренирали към 12.03.2017 г. и
които са станали членове на Сдружението ще бъдат намалени се с 20 лв. или
стойността на редовния членски внос.
По т. 2 от дневният ред:
УС реши: Датата на плащане на дарението е до 10-то число на текущия месец.
По т. 3 от дневния ред:
УС разгледа молбата за членство на:
Александър Георгиев Великов
Емил Петров Костурков
Игнат Стоянов Стойчев

Кандидатурите бяха приети от УС съгласно Устава на Сдружението. Името на
новоприетите клубни членове да бъдат вписан в списъка с редовни клубни
членове
По т. 4 от дневния ред:
Следният член не е плащал членския си внос повече от 6 месеца, както следва:
Юлиян Юлиянов Семерджиев – от април‘2016 г.
Поради което се счита, че е отпаднал. Името му да бъде заличено от списъка с
редовни клубни членове.
По т. 5 от дневния ред:
След кратка дискусия отностно предстоящата родителска среща на
18.04.2017г., УС реши:
- Треньорите да разяснят графика на тренировки и участията на децата
в регати през сезон 2017
- Да се запознаят родителите с промените в Правилника за вътрешният
ред, одобрен на последното Общо събрание и да потвърдят това с
подпис
- Да се разясни на родителите решението на ОС във връзка с даренията
и техният препоръчителен размер, необходим за нормалното
функциониране на детската школа.
- Да се запознаят родителите с решението на ОС, свързано с членстото
в Клуба
По т. 6 от дневния ред:
УС реши, че назначава Антония Георгиева Попова като щатен мениджър на
сдружението с основно месечно брутно възнаграждение от 770 лв и 6-месечен
изпитателен срок.
Поради изчерпване на дневния ред, заседението бе закрито.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВ
2. СВИЛЕН ПЕТРОВ ДОЙКОВ

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

3. ТОДОР ЙОРДАНОВ АДАМОВ

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

4. ЮРИ АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ

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

5. ЕМИЛ ПЕТРОВ КОСТУРКОВ

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

