ПРОТОКОЛ N 28
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 07.08.2016 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.
Дневен ред:
1. Обсъждане възможности за закупуване на тренажор за обучение на
деца;
2. Обсъждане техническото състояние на треньорските катери и
евентуално закупуване на нов / втора употреба;
3. Обсъждане реда на провеждане на тренировките в детската школа на
Клуба;
4. Разни
По т. 1 от дневният ред, в продължение на предходни обсъждания, УС
счита за важно закупуването на тренажор, както за обучение на децата
трениращи в детската школа, така и за организиране на спонсорски събития.
Взе се решение да се отправи официално запитване за спонсорство към
Пристанище Варна ЕАД.
По т. 2 от дневният ред, УС констатира системни проблеми с катер
“Joker”. Взе се решение да се съберат няколко оферти за нов / втора употреба
катер и на последващо заседание да се обсъви възможността за подмяна на
проблемния катер.
По т. 3 от дневния ред, обсъдихме постъпили забележки от родители,
както и лични наблюдения на членове на УС за закъснение в началния час на
тренировките. След обсъждане се взе решение да се проведе разговор с
треньорите в школата да бъдат стриктни в спазването на началния час на
тренировките, както и в попълването на тренировъчните днвеници и пътни
листи на Клубния бус.
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По т. 4 от дневния ред, постъпиха следните предложение:
- Юри Станков – да се обсъди участие в следващ търг за закупуване на
в/я Мимоза. Същата е определена от предходния УС като важна за
нормалното функциониране на Клуба.
Предложението бе прието и на последващо заседание, ще
разгледаме възможност за закупуването на яхтата;
- Свилен Дойков – да се иска разрешение от Пристанище Варна, да
монтираме за наша сметка, съгласно писмено предложение на Бранко
Йовчев, уеб камера на покрива на Клубната сграда.
Предложение бе прието и УС ще изпрати искането до П-ще Варна;

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА

…………………………

2. СВИЛЕН ДОЙКОВ

…………………………

3. ЮРИ СТАНКОВ

…………………………

4. ТОДОР АДАМОВ

…………………………

5. ЕМИЛ КОСТУРКОВ

…………………………

