ПРОТОКОЛ N 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 08.09.2016 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. Превенция от кражби на лично имущество от Клуба;
2. Организация на щанд за ТолШипс 2016;
3. Правила за дисциплина на представителният отбор на Клуба;
4. Обсъждане възможността за участие в търг за закупуване на в/я
”Мимоза”
5. Разни;
По т. 1 от дневният ред, разгледахме случаите на кражби от района на
Клуба от началото на 2016 г. След кражбите на имущество от в/я Проксима и
Лили в началото на годината, през последните 3 месеца са били откраднати и 2
велосипеда.
Във връзка с това, УС остро осъжда посегателството върху личната
собственост на членовете на Клуба. С цел предпазване на личното и клубно
имущество, се взеха следните решения:
- Да се изпрати писмо до Пристанище Варна ЕАД, с което да се
уведомят за проблема и да вземат адекватни мерки за повишаване
сигурността в района на Яхт Клуба;
- Да се промени честотата на дистанционните управления отварящи
халето;
- Да се съберат 3 оферти за поставяне на камери в и пред халето;
- Дистанционните управления да се съхраняват в офиса на Клуба;
По т. 2 от дневният ред, във връзка с големия успех на щанда по време
на регата „Тол Шипс 2014“, се взе решение да се направи щанд и за регата
„Тол Шипс 2016“. Отпуснат бюджет за материали – 3000 лв.
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По т. 3 от дневния ред, се реши да се изготви „етичен кодекс“ за
държанието на състезателите от детския отбор на Клуба. Същия да се одобри
на следващо заседание на УС. Етичния кодекс да се изготви на база
предложенията на родителите изпратени, чрез последно проведената анкета.
По т. 4 от дневния ред, след обсъждане се взе решение да се участва в
търг за закупуване на в/я Мимоза.

По т. 5 от дневния ред, постъпиха следните предложение от Свилен
Дойков:
- Да се закупи метален шкаф със заключващо устройство за
съхраниение на важни клубни документи. Предложението е прието с
единодушие;
- Да се регистрират в/я Проксима и в/я Мечта за участие в регата
„Ветрила“. Предложението е прието с единодушие;
- Да се напише официално писмо за спонсорство към Пристанище
Варна ЕАД за осигуряване на безопасността на децата от Клуба със
закупуване на нов треньорски катер.

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
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5. ЕМИЛ КОСТУРКОВ
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