
Průběh jednání výboru ZS A.I.C.E. ČR dne 1.8.2012: 

Ad1.)  -  paragony ze srazu předány, pokladník vše zaúčtuje a provede celkové vyúčtování akce 

- nedořešeno vrácení zálohy za plošinový vůz, p.Tichý zaurguje, pokud nebude JHMD 
reagovat do 28.9., pošle ZS oficiální dopis s výzvou 

- příští rok možnost historické soupravy za poplatek+jízdné, termín předběžně 16.-18.5. 

Ad2.) – předání čl.evidence od p.Přívozníka je nekompletní, též nebylo vráceno původní razítko ZS 

- od r. 2012 se vytvoří nová členská evidence, legitimace fyz.osob nebudou číslovány, 
- při platbě příspěvků na účet bude plátce uvádět jako VS svoje tel.číslo (popř.dat.naroz.) 
- na rok 2013 se použijí vyhotovené čl.známky, od r. 2014 se vyrobí nové (množství neurč.) 
- stávající legitimace se budou vydávat do vyčerpání zásob, o podobě nových rozh.výbor 
- výbor odsouhlasil, že členské příspěvky lze letos uhradit do 30.9. bez zániku členství 

Ad3.) – do 15.8. vyřídí p.Zedník přepis vlastnictví domény od p.Vlacha 

- na webu bude uveřejněn kontaktní e-mail:  info@aice.cz  zprávy dojdou celému výboru  
- zřídíme funkci „elektronický novinkový leták“ všem členům tak dojdou aktuality e-mailem 
- výbor odsouhlasil navýšení kapacity webu ZS       - po obdržení se zde umístí nové stanovy  

Ad4.) – pořadatelé jednotlivých započítávaných srazů do poháru nehlásí včas výsledky ke zpracování 

- z důvodu nekonání trabantiády zkusí předseda kontaktovat pořadatele z Frýdku M.k účasti  
p.Křovák rovněž zajistí do srazu na Lipně poháry,  p.Krejčí  do 20.8. návrh diplomů poháru 

- p.Krejčí a Svoboda zaktualizují propozice poháru na další obd. , p.Zedník program výsledků  

Ad5.) – do Eisenachu jedou p.Franc, Prokeš a Zdvořák , vzhledem k blízk.termínu na webu nic nebude  

             - podzimní výlet ZS bude v sobotu 20. nebo 27.10. trasu zajistí p.Krejčí společně s p.Křovákem    

             – p.Tichý navrhuje uspořádat předsezónní setkání na Sázavě, udělá se na webu anketa –zájem 

              -zda bude Silvestrovská akce(a kam)s posezením rozhodne výbor na svém podzimním jednání 

  Ad 6.) – trička se budou nabízet na jiných srazech,  - pro výbor se zhotoví vizitky po 50 ks (zaj.Křovák) 

  Ad 7.) – aktualizovat smlouvu s TK Plzeň, - od čl.klubů  získat seznam členů a poslat naše legitimace 

- na razítku a samolepkách je uvedeno chybné PSČ a č.p., výbor rozhodl toto zatím neměnit 
 
jednání ukončeno ve 22,30 hod                                      zápis zhotovil P.Křovák, odsouhlaseno 

mailto:info@aice.cz

