ПРОТОКОЛ N26
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 21.11.2017 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. Запознаване с изпълнение на бюджета на Сдружението към
момента. Инфо в прикачения файл.
2. Запознаване с дейности по проект WoW. Организиране на дни
на водните спортове - ден на отворените врати и
демонстрационен ден. Бюджет.
3. Обсъждане на мероприятията, свързани с 40 години от края
на обиколката на Света от кап. Г. Георгиев. Дейности и
бюджет. Разпределение на задачите между УС.
4. Плащане за транспортните разходи на Оптимистите
5. Предложение на Николай Иванов - състезание в Солун Гърция
6. Обсъждане задължения на служителите на Сдружението.
График и ОФП. Определяне на член на УС за съблюдаване на
поставените задачи.
7. Подписване на документи за ОС.
8. Треньорски катер, търсене на спонсори.
9. Разни.

След разглеждането на точките от дневният ред, УС взе решение следните
решения:
По т.1:
След разглеждане на приходите и разходите на Сдружението за периода
01.01.2017 до 19.11.2017 УС установи, че има добра ликвидност за
разумно и целесъобразно изразховдане за постигане целите на
сдружението.
През 2017г. в намерен допълнителен източник за финансиране на
киловата дейност /не заложен в прогнозния бюджет/ на Сдружение Яхтклуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна от разработен „10 часов курс по
ветроходство” с в/я”Алгол”, като прихода възлиза на стойност 5 410.00лв.
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Поради високата амортизация на оборудването по време на ползването
на лодката в този курс и в проект „Ветроходна Академия”, УС взе
решение да отпусне средствата от 1900.00 лв за ремонт и закупуване на
платна на яхтата.
По т. 2:
Гергана Георгиева запозна УС с направените срещи и организираната
локална мрежа от партньорства с клубовете практикуващи водни
спортове, с планираните срещи с всички Варненски училища,
подготовката и планираните дейности по проект WoW, а имено
организиране на дни на водните спортове - ден на отворените врати и
демонстрационен ден. След изслушване на доклада УС се съгласи с
планираните действия.
По т. 3:
Гергана Георгиева запозна УС с организацията във връзка с 40
годишнината от края на обиколката на Света от кап. Г. Георгиев,
направените дизайни за покани, плакати, винили, ролбанери, канави,
видеоматериали и др., както и с намерените до момента спонсори и с
евентуалните начини на нейното финансиране.
След запознаване с планираните дейсвия по мероприятието УС възложи
на Антония Попова да направи списъци с гостите и да определи по какъв
начин те ще им бъдат връчени.
По т. 4:
След обсъждане на поставения ултиматум от БФВ за плащане на
транспортните разходи на 3 броя Оптимисти след което ще ни бъде
изпратена оригинална фактура за закупуването им и проведен разговор с
изп.д-р Любена Начева УС взе решение да се иска проформа фактура от
федерацията за транспортните разходи по оптимистите
По т.5:
УС разгледа направеното финансово предложение на Николай Иванов за
участие на състезателите в класовете Лазер и 420 в регата „Коледна
купа” в Солун Гърция, поради изчерпване на заложените средства за
участие в състезания УС реши да подкрепи участието при условие, че
родителите поемат разходите за настаняване и храна. УС възложи на
Николай Иванов да проведе родителска среща за уведомяване на
родителите, както и при решение за участие да подготви логистиката,
както и да закупи нови зимни гуми за буса.
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По т.6:
След обсъждане задълженията на служителите на Сдружението, УС взе
следните решения:
Николай Василев да изготви нов график с две тренировки на седмица, за
всички деца, които тренират при него, както и в петък да се провежда
теория. Да се обсъди на родителска среща новия график и Свилен Дойков
са докладва резултата на следващо заседание на УС.
Най-късно до 30.11.2017 г. треньорът Николай Василев да изготви
предварителен план-сметка и кои деца ще ходят на регатата BIOR 2018
7-11 март 2018 в Бодрум, Турция. За кореспонденицията ще му съдейства
Емил Костурков.
Мартин Велков да изготви график за тренировките по плуване и да
уведоми всички родители.
УС определи зам.председателят Свилен Дойков са съблюдава на
поставените задачи.
По т.7:
УС подписа документи за ОС. Юри Станков се заема с придвижването им
към ДВ.
По т.8:
УС обсъди проучването и намирането на средства за закупуване на
треньорски катер. УС взе решение, че към събраната до момента сума ще
бъде добавена сумата от дарителската акция, която ще бъде проведена
по време на 40 годишнината.
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