Prítomní: Oľga, Igor, Marián, Peter
1.9.2020

Plán
Prizveme: Šujanská, Baráth, Benda, Tomašovič, Sopák, ...
dotaz na celú skupinu, aký výlet by chceli
do 20.9.2020 usporiadame schôdzu
zodpovedný: Šumšala

Jarná 35-ka
27.3.2021
Nahlásime
zodpovedný: Šumšala

Peniaze
aj Janka Miklošovičová
na rok 2020: 417,40€ zo známok
peniaze za rok 2019 treba minúť. Do konca roka treba minúť 1712€.
peniaze za rok 2020 sa zväčša minuli na loď (asi)
zodpovedný: Šumšala

Míňanie peňazí
Na čo môžu ísť peniaze z 2% z dane?
Materiál VHT: navrhne Peťo a Vlado. Materiál na ľadovcové túry.
Predbežne áno pre vedúcich výletov, definitívne podľa ceny:
-

lekárničky
kurz zdravotnícky kratší
zodpovedný: Šumšala, J. Kalužníková

Požičiavanie materiálu
Pravidlá definitívne:
Požičiavanie materiálu za určený finančný (alebo nefinančný) dar pre nečlenov nášho klubu.
Nečlen si môže zarezervovať materiál na neklubovú akciu najviac 2 týždne dopredu.
Na verejné klubové akcie majú prednostné právo na rezerváciu materiálu všetci účastníci akcie, aj nečlenovia,
členovia majú prednosť pred nečlenmi.

schválené

Označovanie materiálu
áno
Zodpovedný: Peťo Štefek

Pravidlá pre prijímanie členov
Prihlásenie nových členov:
Návrh:
Máme záujem, aby členmi klubu boli ľudia, ktorí sa zúčastňujú klubových akcií.
Členov prijíma členská schôdza. Do polovice februára musia byť zakúpené známky, to znamená do konca januára
musí byť schôdza.
2 ľudia musia odporučiť nového člena.
zodpovedný: Vlado Stračár

Webová stránka
áno
zodpovedný: Marián Šumšala
nedohodli sme sa na názve

Pravidlá pre vyplácanie vedúcich verejných výletov organizovaných klubom
Verejný výlet organizovaný klubom je výlet, na ktorý sa môžu prihlásiť všetci členovia klubu.
1. viacdenná turistika:
a. zrazový poplatok, ak je to zraz
b. ubytovanie, s obmedzením do 30€, nepreplácame jedlo
c. cestovne - ak sa ide autom spotreba pohonných hmôt / počet členov v aute.
2. Výlet do Rakúska a iného zahraničia:
a. alikvotnú časť cestovného autom
b. príspevok na stravu 30€

Pravidlá organizovania výletov:
zodpovedný: Igor Bazovský
Vedúci výletu prekonzultuje mejlovú informáciu o výlete a prihlasovaní s koordinačným vedúcim.
Zatiaľ je koordinačný vedúci: pešia: Oľga, zimná: Igor, cyklistika: Zuzana.
1. Ponúkne sa termín, povedzme do 7 dní od oznámenia prihlasovanie pre limbákov.
2. Ak je menej prihlásených ako voľných miest, tak sa pošle oznam aj nečlenom.
3. Ak je viac prihlásených, tak o účasti rozhodne vedúci na základe konzultácie s výborom. (3 za, 1 proti)

Odporúčania
4. Vyberať dopredu za ubytovanie. Kvôli storno poplatkom.
5. Peniaze na svoj účet.
6. Lístky na vlak – pre seba a potom oznámiť, kde mám miestenku. Pre ľudí bez zliav kúpiť skupinový lístok –
problém je so stornovaním.

Námet na ďalšiu schôdzu:
Ako zapojiť členov do práce v klube.
1-dňové túry
ako je to s diétami z pohľadu účtovníctva, treba cestovný príkaz?
výbor nesúhlasí, aby ľudia mohli samostatne písať do emailovej skupiny členov

