ПРОТОКОЛ N 02
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 09.01.2017 година се проведе неприсъствено заседание
на
Управителния съвет на Сдружение “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ
ВАРНА”. На заседанието взеха участие следните членове на Управителния
съвет:
1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА;
2. ЕМИЛ КОСТУРКОВ
3. СВИЛЕН ДОЙКОВ
4. ЮРИ СТАНКОВ
5. ТОДОР АДАМОВ
Установи се, че е на лице необходимият кворум.
Дневен ред:
1. Приемане на предложения към т. 7 от дневния ред на ОС 2017 г.;
По т. 1 от дневният ред, постъпи следното предложение от Свилен
Дойков:
1. Модифициране на родителските
членството на родителите.
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и

препотвърждаване
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Мотиви (Свилен Дойков): През 2015 г. ОС взе решение родителите на
децата, които тренират в детската школа, и плащат повече от 6 месеца
диференциран членски внос автоматично да стават членове на
сдружението. При наличието на второ дете в школата от едно семейство
се налага и другия родител да стане член. Досега няма случай на трето
дете от едно семейство, но в такъв хипотетичен случай би се наложило
неговия дядо или баба да станат членове. Несериозно е да се смята, че
всички така станали „членове“ наистина споделят ветроходната идея и
Устава на сдружението. Това се забелязва особено ярко, когато детето
преустанови посещенията в детската школа, тогава неговия родител-член,
в повечето от случаите, забравя дори къде се намира сградата на Яхтклуба. Естествено има и изключения, но преимуществено това са родители,
които са били членове, преди да запишат децата си в школата. Те
съответно продължат да са активни членове след прекратяването на
детските тренировки, като заплащат редовен членски внос.
Предложения:
1. Да се преустанови досегашната практика на членски внос за
родители, като сумите за обучение на децата в швертботната
секция се трансформират в дарения.
2. На родителите да се даде срок до 31.03.2017 г. писмено да заявят
желанието си да станат редовни членове на Сдружението. Които от
тях не подадат заявление за членство, да се считат за отпаднали от
01.04.2017 г.
3. ОС да реши дали членовете-родители да заплащат диференциран
членски внос и ако да, да определи размера му.
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По т. 1 от дневният ред, постъпи следното предложение от Александър
Калчев:
2. Обсъждане промяна на таксите/даренията за родители осигурили
материална част за децата си, както и за родители с две, и повече деца в
отбора/школата.
Мотиви (Александър Калчев): По материалната част този спорт е една от
най-скъпите, дори при начинаещите. Знаем, че една нова лодка от клас
"Оптимист" струва м/у 4000-6000 лева, едно платно стува между 600-1000
лева. Съответно амортизацията на един корпус става за около 10 години, а
едно платно между 2 и 3 години. Аналогично за лодките от по-горен клас. В
тази връзка, следва да заключим, че за дете, което ползва свое платно и
лодка Сдружението харчи от 600 до 900 лева по-малко на годишна база, а
родителите му заплащат идентична такса, което е несправедливо.
Респективно - родители, които имат повече от едно дете в отбора слева
освен амортизацията на материалната част да покриват и частично
разходите за треньорски заплати, гориво и други, което не може да се случи
при сегашните 50% отстъпка.
Предложение (внася Александър Калчев): Таксите да се коригират, както
следва:
- За дете, което ползва собствена лодка и платно - месечната такса да се
определи на 60 лева (таксата да се редуцира с 60 лева);
- За дете, което ползва собствена лодка или собствено платно само месечната такса да се определи на 90 лева (таксата да се редуцира с 30
лева);
- За второ и следващо дете таксата да се повиши от 50% на 85% от
базовата.
Горните две предложения бяха приети за включване към т. 7 на дневния
ред на Общо събрание 2017 г.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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