Zápis z členské schůze TJJ LUCKY Drásov dne 17.10.2017

Petra Cinerová zahájila členskou schůzi, schůze byla usnášení schopná,viz seznam
Body ,které se projednávaly:
1. Na žádost Dany Trčkové o uvolnění z funkce ve VV z rodinných důvodů, byla navržena do
VV Kateřina Kolářová,která souhlasí. Odsouhlaseno členskou schůzí.
2. Zhodnocení prvních lekcí Kroužků oddílu, návrh založit paravoltižní skupinku.
Odsouhlaseno
3. Seznámení se zněním nových vnitřních předpisů platných od 1.11.2017, bez námitek.
4. VV má za úkol vypracovat nový přestupní řád
5. Zhodnocení letošní sezóny, mistrovství a dalších akcí,Cinerová přednesla Závěrečnou
zprávu za sezónu 2017
6. Informace o pořádku v šatnách
7. Cinerová informovala o zaslání doplatků za odměny na M-ČR 2016, VV navrhuje ,aby
finanční prostředky byly použity pro potřeby koní a členů oddílu, Cvičenci budou s touto
situací seznámeni. Členská schůze souhlasí.
8.Odsouhlasena pokuta za neomluvenou nepřítomnost na službě-500,-Kč, pokud se člen
neúčastní brigády, dostane po té nový, individuální úkol
9. VV navrhuje neprodlužovat mimořádné členství p.Sylvě Králíkové,vzhledem k postojům
k našemu oddílu i faktům, že členství bylo důležité pro potřeby pony týmů. P.Králíková bude
vyrozuměna o situaci emailem. Odsouhlaseno členskou schůzí.
10.Seznámení s „akcí“ Astorie na členské schůzi, vyúčtování bude provedeno na konci roku.
11. Cinerová seznámila se situací ohrazení jízdárny a nově o zapůjčení poněz pro výstavbu
menší plachtové kryté jízdárny, s tím související otázka zvednutí nájmu pro majitele koní.
13. VV odsouhlasil částku 300,- Kč ode dne funkčnosti kryté jízdárny,členská schůze
souhlasí.
14. Řešení otázky DPP Cinerová-změny na ÚP, možnost vytvořit pracovní místo na základě
dotací ÚP – VV i členská schůze souhlasí
15. Zlepšit funkčnost www.stránek a seznámit členy s Facebookovými skupinami. Otevřená
skupina TJJ LUCKY Drásov, uzavřená Jezdci TJJ LUCKY Drásov, Kroužky TJJ LUCKY
Drásov
16.Návrh svolání schůze voltižní skupiny. Tato schůze bude uskutečněna dne 26.10. kolem
17h, členové této skupiny jsou již seznámeni.
17.Cinerová seznámila členskou schůzi se situací ohledně SCM
18. VV namátkově bude kontrolovat úklid u koní, pokud nebude vše v pořádku,daní členové,
co mají koně nestarosti udělají úklid i na úkor svého tréninku
19. Bez námitek proběhlo znovu členství Terezy Viktorinové
20. Nově byli členové upozorněni na dodání fotek do JISu ČJF- zaslat emailem.
21. Pozvání na Huberta pro nejmladší dne 26.10., HUBERT pro dospělé během listopadu
Zapsala dne 17.10.2017
Petra Cinerová

