ПРОТОКОЛ N 37
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 09.12.2016 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. ЯЛ6 – Наемане на лодки за регата Трети Март 2017;
2. Участие по проект “Развитие на човешките ресурси”;
3. Подготовка документи участие в търг за стая 2 от сградата на Клуба;
4. Обсъждане на промените в Устава, подготовка за ОС 2017;
5. Утвърждаване на нови членове в Клуба;
По т. 1 от дневният ред, постъпи предложение от Димитър Илиев да се
наемат 2 лодки ЯЛ6 от ВВМУ за участие на Клубни екипажи в Регата 3-ти Март
2017. УС реши да се заплати членски внос от 400 лв. на ФЕДЕРАЦИЯТА ПО
МОРСКИ МНОГОБОЙ И ПРИЛОЖЕН ТУРИЗЪМ, с което да осигурим лодките.
По собствено желание екипажите на 2-те лодки, ще върнат сумата под
формата на дарение.
По т. 2 от дневният ред, се проведе среща с консултант Ивайло
Цолчовски, който разясни целта на проекта и възможностите ни да участваме в
него. След разискване, УС реши да не участва по Проекта;
По т. 3 от дневния ред, членовете на УС си разпределиха задачите по
написването на документите за участие в търга. Краен срок за окомплектоване
на документите 27.12.2016 в 10ч. Краен срок за подаване на документите в
деловодството на П-ще Варна ЕАД 13 ч. на 28.12.2016 г.
По т. 4 от дневния ред, се реши Свилен Дойков да изиска от работните
групи занимаващи се с промените по Устава, Правилник за детско
ветроходство и Правилник за килово ветроходство да предадат финалните си
доклади до 10.01.2017 г. На следващо заседание да се определи дата и дневен
ред на ОС 2017 г. Всички документи касаещи ОС 2017 да бъдат качени в
Клуния сайт за да бъдат разгледани от Клубните членове преди събранието.
По т. 5 от дневния ред, се разгледа молбата за членство на:
- Вилияна Христанова Димитрова
Кандидатурата беше приета от УС съгласно Устава на Сдружението.
Името на новоприетият Клубен член да бъде вписан в списъка с редовни
Клубни членове.
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
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2. СВИЛЕН ДОЙКОВ

…………………………

3. ЮРИ СТАНКОВ

…………………………

4. ТОДОР АДАМОВ

…………………………

5. ЕМИЛ КОСТУРКОВ
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