ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 10.02.2018 година в гр. Варна се проведе заседание на
Управителния съвет на “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”.
На заседанието присъствахa следните членове на Управителния съвет:
1. Гергана Георгиева
2. Тодор Адамов
3. Свилен Дойков
4. Юри Станков
5. Емил Костурков
На заседанието присъстваха и приелите номинация за членове
на нов УС клубни членове:
1. Иван Кирчев
2. Николай Скопчанов
3. Александър Милев
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на Доклад на УС за 2017, бюджет /
отчет за 2017 и бюджет за 2018 г.;
2. Представяне на оплакване на родител от школата, Милен
Василев;
3. Разглеждане на искането за ремонт на лодките и скутер от
Мертин Велков;
По т.1 от дневният ред, Председателя на Сдружението,
Гергана Георгиева представи Доклад за дейността, бюджет/отчет за
2017 и бюджет за 2018 г. Начинът на калкулация и механизмите за
съставяне на бюджетите бяха подробно обяснени на номинираните за
нов УС клубни членове. След разсиквания и разяснения документите
бяха приети от УС.
Решение: Доклад за дейността на Сдружението през 2017 г.,
бюджет/отчет за 2017 и бюджет за 2018 г. бяха приети;
По т.2 от дневния ред, Юри Станков запозна присъстващите с
постъпил сигнал / оплакване от Милен Василев, родител на състезател
от школата на Клуба, Николай Василев.
1. Родителят настоява да се създаде по-добра комуникация
между УС – Родители – Треньори – състезатели. Милен Василев
подчерта, че децата в школата са непълнолетни и треньорите/УС
трябва да дават по-обстойна информация на родителите във връзка с
проекти, тренировки, пътувания, лагери, регати и събития.
Въпреки усилията положени през последните години, членовете
на УС приемат, че трябва да се увеличи потока на информация между
всички нива в школата.
2. Милен Василев, изрази своето виждане, че в момента има
вмешателство на родителите в работата на треньорите. Според него
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това влияе в отношението на треньорите към децата и
разпределението на материалната част.
В среща с родителя, УС отново заяви своята позиция на пълна
независимост на треньорите и техните спортно технически решения от
членовете на УС.
3. Родителят заяви желание да подпомогне закупуването на
лодка клас „Лазер“, при ясни условия. Това свое желание ще обсъди с
новия УС, след изборите на 25.02.2018 г.
По т.3 от дневният ред, Юри Станков запозна присъстващите с
искане от треньора в школата Мартин Велков за ремонт на лодки клас
оптимист и катер Валиант, както следва:
-

Ремонт и възстановяване оптимисти (лепене-лодки,рулове,швертове)
500лв., с работата и материалите
Поправка ветрила - 300лв.
Смяна такелаж - 85.00лв – включва заплитанията по гиковете
Профилактика Валиант:
*смяна анодна защита
*проблем с карбуратора
*гресиране
*профилактика стартер
*подмяна на болтове (ръждиви)
*смяна горивен фитър
*смяна или проверка на свещи
Това е първоначалната цена за горните проблеми => 150.00лв.
Целят процес ще се проведе в сервиз.
Обща пръвоначална сума: 1035 лева.

Решение: Да се отпусне исканата сума и Мартин Велков да
организира ремонта на лодките и катера, с цел те да са готови за
предстоящият активен тренировъчен сезон.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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