Infolisty ZS A.I.C.E. ČR č. 2/2013
úvodem
Vážení členové, máme za sebou polovinu roku, během které proběhly zdařilé
akce i přesto, že jsme se s projevy zimy potýkali déle než v předchozích letech
a někteří v důsledku ekonomické situace museli svoji účast důkladně zvážit.
První dubnovou sobotu se uskutečnila v areálu automuzea Terezín soutěž
„O pohár A.I.C.E.“které se zúčastnili řidiči i řidičky všech koncernových značek.
Další úspěšnou akcí byla jízda na „Den dobré nálady“ v Kryrech, na kterou
přijelo téměř čtyřicet posádek a odpolední výstavy vozidel v parku na zámku
Stekník se zúčastnila přibližně polovina z nich za značného zájmu veřejnosti.
Hlavní akcí sezóny bylo celostátní setkání „Dvoutakti na kolejích“, které ZS
zorganizoval v okolí Jindřichova Hradce ve dnech 17.-19.května, součástí jeho
programu byla valná hromada ZS, jejíž usnesení přinášíme v tomto vydání.
Snímky ze všech akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.aice.cz
Placení členských příspěvků
Řada členů a zástupců klubů splnila svoji základní povinnost až v průběhu
květnového srazu. Jen tři kluby zaplatily předem na účet č.2200201869/2010 u
FIO banky, případně pokladníkovi p.Krejčímu při jiných akcích. V tomto roce
se též přihlásilo několik nových členů, naopak došlo z důvodu úmrtí k zániku
členství. Výbor rozhodl umožnit opožděnou platbu bez postihu. Současně žádáme členské kluby o zaslání seznamu jejich členů, abychom věděli, jak velký
je aktuálně zemský svaz. Toto můžete zaslat e-mailem na: info@aice.cz Díky!
Co pro vás chystáme do konce roku
V sobotu 15.června se uskuteční společná jízda na Evropský sraz trabantů
ve Zwickau. Sraz je v 6 hod od našeho sídla v Úslavské ul.č.2 u plzeňského
hlavního nádraží. Další zájemci se mohou připojit v 7 hod na Jesenické křižovatce (Praha-K.Vary) a nebo za okružní křižovatkou na začátku obchvatu
Chomutova. Trasa povede přes Horu Sv.Šebestiána a Chemnitz. Na ploše si
nejprve prohlédneme vozidla účastníků a pak navštívíme obě expozice muzeí.
Odjezd předpokládáme kolem 17 h, nezapomeňte nějaká eura a občerstvení.
Další akce spojená s výstavou vozidel se uskuteční v sobotu 13.července,
kdy se sjedeme v 10 h na náměstí v Kralovicích (okr.Plzeň-sever) a společně
se nejprve vydáme ke zřícenině hradu Krašov a po obědě předvedeme naše
vozy návštěvníkům Kozojedského kulturního léta, kde bude program do večera
a každý se bude moci zúčastnit dle libosti, tak aby naše expozice byla do 17h.
První víkend v srpnu připravujeme návštěvu setkání příznivců vozů Wartburg
v Eisenachu, vzhledem ke vzdálenosti doporučujeme odjet v pátek odpoledne
a navrátit se v sobotu v noci, příp.po dohodě i dle počasí až v neděli po obědě.
Spát je možné v autě či stanu, přibalte si spacák. Podrobnosti budou na webu.
Na podzim v rámci tradičního výletu bychom rádi navštívili muzeum DDR u
Drážďan. Termín je navržen 19.nebo 26.října, trasu a časy zveřejníme později.
Poslední akcí letošního roku bude předsilvestrovské setkání v neděli 29.12.

-2Valná hromada
Jednání se uskutečnilo v rámci srazu „Dvoutakti na kolejích“ za přítomnosti
zástupců klubů a cca 20 členů ZS. Začátek byl odložen o 15 minut dle stanov,
jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina registrovaných členů. Poté bylo
jednání zahájeno hlasováním, tak jak je uvedeno v následujícím usnesení.
Program a jednotlivé zprávy budou uveřejněny na webu, jako i složení výboru
a kontrolní komise. V současné době má ZS přes 500 členů, aktuální stav však
nemůžeme však bez sdělení současného počtu členů jednotlivých klubů zjistit.
V diskusi vystoupilo několik členů, dotazy se týkaly jak účasti na zahraničních
akcích, tak činnosti centrály a dalších zemských svazů. Byla také poskytnuta
krátká informace o situaci ohledně náhradních dílů a provozu našich vozidel.
Návrh na zvýšení členských příspěvků p.Krejčího byl přehlasován ve prospěch
návrhu výboru, který zohlednil, že členové platí již příspěvky své organizaci.
Ze zdravotních důvodů se omluvil a zaslal rezignaci na funkci Ing.Kopeček,
přítomní byli rovněž informováni o úmrtí p.Štěpánka a tím zániku TK Šumperk.
Usnesení z valné hromady ZS A.I.C.E. ČR konané 18.5.2013
Valná hromada v souladu se stanovami odsouhlasila, že je usnášeníschopná,
jako zapisovatelku zvolila pí Janu Svobodovou a schválila navržený program.
VH se uskutečnila za přítomnosti členů a zástupců klubů dle presenční listiny
v campu Slunečnice u Vlčic a schvaluje přednesené zprávy o činnosti, hospodaření, plánu na další období, inventuře zásob a zjištění kontrolní komise.
VH všemi hlasy schvaluje přijetí nových členů a čestné členství Ing.J.Kopečka.
VH přijímá rezignaci Ing.J. Kopečka na funkci člena KK a jednomyslně zvolila
novým členem KK p.Vlastimila Vachtla. Dále odsouhlasila výši členských přísp
na rok 2014 v této výši: člen(fyzická osoba) do 18 let 80,-Kč nad 18 let 150,-Kč
přičemž se ruší zvýhodnění pro členství v délce nad 5 roků. Poplatky od klubů
se dále dělí dle jejich velikosti (do 20 členů, do 50 členů a nad 50 členů), jejich
výše se nemění. Splatnost příspěvků na účet či do pokladny je k 30.6.kal.roku.
Valná hromada ukládá výboru, aby v případě změn legislativy provedl změnu
charakteru ZS a aby na webu uveřejnil termíny známých srazů v zahraničí.
Též doporučuje členům hledat sponzory pro pořádané akce zemským svazem.
Valná hromada souhlasí, aby byly nadále vydávány infolisty ZS v četnosti 2x
ročně, aktuální informace a pozvánky na akce uveřejňovány na svém webu a
aby výbor zajistil zvýšení propagace činnosti ZS A.I.C.E. ve sděl. prostředcích.
VH doporučuje uskutečnit dle možností technické školení, výprodej zásob ND
a zorganizovat v r.2014 celostátní víkendový sraz s VH „Dvoutakti na kolejích“.
jednání ukončeno v 19,50 h

odsouhlaseno všemi přítomnými členy

