Zápis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 28.2.2015 na Bouchalce
-

jednání zahájeno v 17,10 hod za účasti 17 osob dle presenční listiny

ad1.) - výlet do automuzea Pelechov a předsilvestrovské setkání hodnoceno
kladně, podzimní jízda bude 24.10. do Kozovaz a „Novoroční setkání“
se uskuteční 2.1.2016, program navrhne a za akci odpovídá p.Krejčí
ad2.) - členské příspěvky za rok zaplatilo 23 fyz.osob a 6 klubů se 271 členy
+ máme 2 čestné členy, stav základny k 1.1.2015 je 296 členů ZS
- na rok 2015 zaplatila zatím 1 osoba (TK Plzeň má příspěvek odpuštěn)
problém je s předáním známek po zaplacení, do VH vyřeší pokladník
- na webu bude do 30.3. zveřejněna výzva k placení včetně č.účtu ZS
ad 3.) - provedeme novou registraci ZS (jako zapsaný spolek) na min.vnitra
s doplněním stanov (návrh připraví p.Křovák a Krejčí), dále bude do
konání VH vyprodán zbytek zásob ND a poté zrušena funkce skladník
- M.Arendáš informoval o odložení termínu uzavření smlouvy o spolupráci s Veterán wartburg klubem (testace HV) z legislativních důvodů
ad 4.) – předseda ZS informoval o připravované aktualizaci adresáře „Pomoc
v nouzi“, podklady od klubů a kontakty na opravny, prodejny do 30.4.,
aby na srazu 5.6. bylo možné účastníkům předat vytištěný exemplář
ad 5.) – p.Křovák informoval o připravované jízdě na „Den dobré nálady“ 1.5.
v Kryrech s odpolední návštěvou Nových Hradů, dále o záměru uskutečnit 19.7. výstavu vozidel členů u kláštera v Teplé. O.Krejčí doplnil
pozvání na chystané retro-odpoledne 1.5. v Nesuchyni, více na webu
ad 6.) – valná hromada ZS se uskuteční 6.6.2015 od 18 hod v Chabařovicích,
zprávy a přednesení zajistí tyto osoby: o činnosti -P.Křovák, práce KK
- M.Zdvořák, hospodaření a rozpočet -O.Krejčí, plán čin.-I.Hanzlíková,
- změny stanov O.Krejčí, návrh usnesení A.Tichý, diskusi řídí J.Zedník
Ad 7.) – program srazu „Dvoutakti na kolejích“ 5.-7.6. 2015 ATC Chabařovice
pátek: - příjezd účastníků, presence (Svobodovi), ubytování + večeře
- od cca 19,30h program s překvapením (Rudik+Randáková),
- poté táborák s opékáním (Tichý), tech.debata a volná zábava
sobota: 8 h snídaně, 9h odjezd do skanzenu a želez.muzea Zubnice,
(prohlídka M.Zdvořák, přeprava vlakem A.Tichý), oběd v cíli,
v 16 hod expozice zámku Trmice, zajištění parkoviště výbor,
soutěž Vachtlovi,18 hod VH, po večeři hudba a předání cen
neděle: po snídani vyklizení campu, prohlídka hradu Střekov, oběd v
místě, souběžně 10 -13 h výstava vozidel, soutěž elegance
ubytování (M.Zdvořák) rezervováno 21 4-lůžkových chatek + místa
pro stany a karavany s el.příp., ceny a kontakt na web 30.3.
objednávky u provozovatele do 30.5., startovné 200/250 Kč

po 1.5. prověří p.Zdvořák s p.Svobodou restauraci, koupaliště, akci k MDD
p.Tichý zhotoví letáčky, pam.listy a diplomy, p.Vachtl soutěž + hlas.lístky,
p.Křovák samolepky a poháry, pí Hanzlíková, Krejčí a Rudik sděl.prostředky
startovní čísla návrh p.Tichý a Frčka, info materiály p.Zdvořák a Randáková
sponzor SHOCK a lístky p.Svoboda, pozvánky a propagace akce p.Zedník
prodej suvenýrů + rodné listy p.Křovák a spol., externí hist.vozidla p.Zdvořák
všichni budou mít pořadatelské vesty a označ.jmenovkou (Svoboda+Křovák)
lístečky na vstupy prohlídek p.Vachtl +Tichý, příjem startov.+čl.přísp. p.Krejčí
ad 8.) v diskusi bylo připomenuto J.Zedníkovi, aby urychleně poskytl potřebné informace J.Vachtlovi ke vkládání příspěvků a obrázků na web ZS
předpokládá se, že členské příspěvky na r.2016 se měnit nebudou a
složení výboru ZS včetně KK rovněž zůstane další období beze změn
na závěr předseda připomněl, že informace o plnění úkolů ohledně
srazu budou odpovědné osoby hlásit na společný e-mail a zprávy pro
VH budou předloženy elektronicky ke schválení výborem do 15.5.´15.
jednání skončeno v 19,50 h

zapsal P.Křovák (+příloha program)

