ПРОТОКОЛ N 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 01.07.2016 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.
2.
3.
4.
5.

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА;
ЕМИЛ КОСТУРКОВ
СВИЛЕН ДОЙКОВ
ЮРИ СТАНКОВ
ТОДОР АДАМОВ

Установи се, че е на лице необходимият кворум.
На обсъжданията на първите 2 точки заседанието присъстваха и:
- Антоанета Томова
– гл. съдия на Регата Порт Варна 2016
- Ивайло Танев
- съдия на Регата Порт Варна 2016
Дневен ред:
1. Работно обсъждане за килова Регата Порт Варна 2016. Състезателни
инструкции, дистанции, съдии, офис екип;
2. Започване на школа за килово ветроходство;
3. Приемане на вътрешени правила за предотвратяване пране на пари и
финансиране на тероризъм;
4. Преразглеждане на бюджета до края на 2016, както и проекто-бюджет
от ОС 2016;
5. Приемане на правилник за килово ветроходство;
6. Други
По т. 1 от дневният ред, след обсъждане с присъстващите съдии, се взе
решение дистанцията клас „Conrad 25R“ да бъде тип „банан“, а за клас
„Свободен“ да бъде „морска гонка“ (старт – самолетен буй – поворотен буй –
финал пред градски плаж Варна). Съдийски екип: Антоанета Томова, Ивайло
Танев, Венцислав Марашлиев, Хенри Кокончев, Цено Кътов, Христо Митев,
Кирил Велков и Георги Георгиев. Офис екип: Мирослава Кирова-Попова,
Ивайло Танев, Емил Костурков, Венцислав Марашлиев и Гергана Георгиева.
По т. 2 от дневният ред, се взе решение да се започне организация за
провеждане на първата тренировка. Заплащането на таксата трябва да става
по банков път.
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По т. 3 от дневният ред, след обсъждане се реши да направим
допълнителни консултации с юристи и специалисти разработващи евро
проекти. Въпроса да се преразгледа на следващо заседание;
По т. 4 от дневният ред, се разгледа проекто-бюджета, представен на
последното ОС, както и прогнозните разходи до края на 2016 г. Установи се
балансирано изпълнение на бюджета. Основна цел на УС е да продължи да
търси спонсори.
По т. 5 от дневният ред, след обсъждане се реши да се приеме проектоправилника изготвен от Андрей Станев, Свилен Дойков и Юри Станков.
По т. 6 от дневният ред, постъпи следното предложение:
- От Юри Станков – да бъде приет за редовен член
1. Елена Андреевна Сурамова – родител на Марк Шаройко
Така постъпилата молба беше приета от УС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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