ПРОТОКОЛ N 32
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 13.10.2016 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. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА;
2. ЕМИЛ КОСТУРКОВ
3. СВИЛЕН ДОЙКОВ
4. ЮРИ СТАНКОВ
5. ТОДОР АДАМОВ
Установи се, че е на лице необходимият кворум.
Дневен ред:
1. Работно време на треньорите през есенно-зимния период;
2. Обсъждане на проекто бюджет до края на 2016;
3. Среща с ДППИ, Община Варна, Пристанище;
4. Отчитане на проект „Под Ветрила“;
5. Утвърждаване на нови членове в Клуба;
6. Разни;
По т. 1 от дневният ред, след обсъждане се реши Мартин Велков и
Йорданка Минкова да посетят Гранд Хотел Варна и да огледат базата. След
това да изготвят подходящ график за физическа подготовка на състезателите
от школата, включвайки тренировки на вода или теория, в зависимост от
метеорологичните условия. Тодор Христов да съгласува графика и да
организира ремонт на лодките и скутерите.
По т. 2 от дневният ред, след обсъждане на проекто-бюджета до края
на 2016 г., се взе решение да се закупят:
- метален шкаф за нуждите на деловодството;
- мултифункционално устройство – копир, принтер, скенер;
По т. 3 от дневния ред, се реши да се продължат работните срещи с
упоменатите институции във връзка с предстроящия ремонт на Яхт Клуба,
организирането на регати през 2017 г. и други съвместни проекти.
По т. 4 от дневния ред, след разглеждане на финалния финансов отчет
и обосновката към него, отчета по проект „Под ветрила“ бе единодушно приет.
УС отправя своите поздравления към всички взели участие в него. Финалния
отчет да бъде изпратен до всички заинтересовани лица от ръководителя,
Антоанета Георгиева. Председателят да заведе отчета в деловодството на
Община Варна, както и той да бъде качен на сайта на клуба.
По т. 5 от дневния ред, се разгледаха молбите за членство на:
- Ивайло Боянов Танев
- Венелин Руменов Иванов
- Сергей Иванов Стоянов
- Хагоп Арменак Манукян, родител на Филип Хагоп Манукян
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Стефан Атанасов Атанасов, родител на Атанас Стефанов Атанасов
Олга Стайкова Стайкова-Александрова
Иван Богомилов Мангалски
Иванела Ангелова Христова, родител на Йоила Петрова Христова
Паша Александрова Христова, родител на Даниел Красимиров Колев
Ирина Мактагарт, родител на Александра Мактагарт
Васил Янакиев Василев, родител на Еньо Василев Янакиев

Кандидатурите бяха приети от УС съгласно Устава на Сдружението.
Имената на новоприетите Клубни членове да бъдат вписани в списъка с
редовни Клубни членове.
По т. 6 от дневния ред, постъпиха следните предложения :
- От Емил Костурков – да се закупи вентилатор към тренажора. Реши
се да се намери оферта от български производител и тя да се
разгледа на следващо заседание;
- От Тодор Адамов – да се определят параметрите за нов треньорски
скутер. След обсъждане се реши, че скутера трябва да е: 30-40 к.с.,
четиритактов двигател и дължина от 4,70 до 5,00 м. Събрани оферти
ще се разгледат на последващо заседание;
- От Тодор Адамов - да се помисли в насока предварително записване
в бюджета за следващата (щите) година (и), че част от приходите
трябва да се отделят за килово ветроходство. Като пример – 80%
детско / 20% килово ветроходство. Парите да послужат за закупуване
на нова материална част, ремонти или организиране на регати.
Останалите членове на УС приеха тази тема да се разглежда и в
следващи заседания на УС до формулиране на работеща идея, която
да се заложи в бюджет 2017.
- От Свилен Дойков – предлага да се напомни на клубните членове да
плащат редовно своя членски внос. Предложението се прие, като
уведомлението ще се публикува във Фейсбук групата на Клуба, както
и на уеб страницата ни;
- От Гергана Георгиева – треньорите от школата да се изпратят на
треньорска клиника в Бургас за сметка на Клуба. Предложението бе
прието с единодушие;
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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