Česká asociace discgolfu

Janovského 1252/20, Holešovice
170 00 Praha
IČO: 22889591

Zápis z členské schůze České asociace discgolfu
Datum konání: 28. 10. 2016
Místo konání: Chateau Hostačov u Golčova Jeníkova, sál
Hostačov 59
582 82 Skryje – Hostačov
okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina
Svolavatel:

VR ČADG

Čas zahájení:

19:00

Členskou schůzi zahájil úvodním slovem předseda VR ČADG, Přemysl Novák, který uvítal všechny
přítomné členy ČADG. Následovalo hlasování o činovnících ČS.
Volba předsedajícího [P] navržen Přemysl Novák

zvolen jednohlasně

Volba zapisovatele [Z] navržen Martin Slížek

zvolen jednohlasně

Volba ověřovatele [O] navržen Julius Nadberežný

zvolen většinou hlasů

[O] prohlašuje ČS za řádně svolanou dle stanov ČADG
[O] provedl kontrolu prezentační listiny ČS a předložených plných mocí proti aktuálnímu seznamu
členů ČADG s rozšířeným členstvím a konstatoval že ČS se účastní:
22 členů ČADG s rozšířeným členstvím osobně nebo v zastoupení
z celkového počtu 100 členů ČADG s rozšířeným členstvím
[P] prohlašuje ČS za neusnášeníschopnou
[P] ukončuje ČS v 19:36.

Zápis vyhotovil Martin Slížek
V Hostačově dne 28. 10. 2015

správnost zápisu ověřili:

Přemysl Novák

Julius Nadberežný

předseda VR ČADG

zvolený ověřovatel ČS

a zvolený předsedající ČS

Česká asociace discgolfu

Janovského 1252/20, Holešovice
170 00 Praha
IČO: 22889591

Přílohy:
Pozvánka na členskou schůzi
Vážení členové ČADG,
zveme Vás na řádnou členskou schůzi České asociace discgolfu, která se uskuteční 28. 10. od 19.00 v
Chateau Hostačov u Golčova Jeníkova.
Program schůze:
- schválení programu schůze
- předání cen za 1. ligu discgolfu 2016
- zpráva o činnosti VR ČADG v uplynulém roce
- schválení návrhu rozpočtu 2016, včetně podpory reprezentace
- hlasování o přijetí nových stanov
- odvolání/volba nových členů VR
- v případě přijetí nových stanov - seznámení a schválení plánu transforamce
- v případě nepřijetí nových stanov - plán činnosti na rok 2017
- různé
Hlasovací právo mají pouze členové s rozšířeným členstvím. Členové se základním členstvím se
mohou zúčastnit, mají však pouze poradní hlas. Členové mají možnost podat žádost o změnu typu
členství odevzdáním nově vyplněné přihlášky bez nutnosti zaplacení členského poplatku pro rok, kdy
již členy byli.
Pokud se člen s rozšířeným členstvím nemůže schůze zúčastnit, je oprávněn udělit plnou moc k
zastoupení na Členské schůzi jinému členovi s rozšířeným členstvím. Jeho oprávnění zastupovat na
příslušné ČS vzniká od okamžiku předložení písemné plné moci určnému členu VR a následnému
zápisu v prezenční listině ČS. Člen s rozšířeným členstvím může takto zastupovat maximálně deset
(10) jiných členů s rozšířeným členstvím.
S přáním pěkného dne
Přemek Novák
předseda VR ČADG
Materiály: Návrh nových stanov ČADG (PDF).
Poznámka: Všem aktuálním členům byla pozvánka odeslána emailem, včetně návrhu nových stanov.
V případě neobdržení pozvánky prosím napište na mail vr@discgolf.cz.

Listina přítomných
Listina přítomných bude k nahlédnutí na vyžádání u předsedy VR.

