ПРОТОКОЛ N 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 20.07.2016 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.
Присъства още:
1. АЛЕКСАНДЪР МИЛЕВ – редовен член
Дневен ред:
1. Започване курсове килово ветроходство
2. Обсъждане организация на детска регата Порт Варна 2016
3. Обсъждане на Анкета към родителите на децата от представителният
отбор на Клуба
4. Разни
- Кои клубни яхти ще участват, при спечелване на проект към Община
Варна;
По т. 1 от дневният ред, в продължение на предходни обсъждания, УС
покани Александър Милев за финални уточнение преди започване на
ветроходен курс на килови яхти.
След обсъждане, се взеха следните решения:
- Лодка: в/я Алгол
- Отговорник и шкипер: Богомил Пехливанов
- Екипаж: Борис Минков
- Времетраене на курса: 3 часа
- Цена на курса: 25 лева / човек, платими по банков път на сметка на
Сдружението;
Организация по рекламирането на курса се поема от екипажа на в/я
Алгол.

По т. 2 от дневният ред, след обсъждане се взеха следните решения:
- Юри Станков - да изпрати писма до отговорните институции;
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-

Емил Костурков – да организира създаването на Фейсбук страница
на Регатата;
Гергана Георгиева – да организира съдии, жури, регатен офис и
нуждните обезпечаващи съдове за регатата;

По т. 3 от дневния ред, след обсъждане и на база проведената
родителска среща с родителите на децата от представителния отбор на Клуба,
Свилен Дойков поема ангажимента да редактира предварително изготвена
анкета и тя да бъде изпратена до родителите. УС ще разгледа получените
резултати на следващо заседание.
По т. 4 от дневния ред, Емил Костурков да направи допитване до
отговорните шкипери на киловите яхти в Клуба, дали желаят да участват със
своите лодки в проекта. Както и дали са съгласни комплект платна да бъдат
брандирани, съгласно изискванията на проекта.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
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2. СВИЛЕН ДОЙКОВ
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3. ЮРИ СТАНКОВ
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4. ТОДОР АДАМОВ

…………………………

5. ЕМИЛ КОСТУРКОВ
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