Jegyzőkönyv

A DélvidékiAero Clr"rb 1930. vezetőségének 20l8. rnájus 23-án,
a 6120 Szeged, Kazinczy u. 2. szám alatti klubhelyiségben tartott vezetŐSégi üléSéIŐl
18:()()

vannak:

.Telen

Balázs Gábor elnök
Katona Sándor elnöl<helyettes
Tanácskozási joggal:
Laczkóczki Ákos ellenőrző bizottsági tag
Varga Róbert ellenőrző bizottsági tag

Balázs Gábor.
határozatkéPtelen,
I(öszöntöm a meg|elenteket, megállapítom, hogy a 8 fős vezetőségbőljelen van 2 fő. Az ülés
18:30

Jelen

vannak:

Balázs Gábor elnök
Katona Sándor elnökhelyettes
Majdán Péter elrrökhelyettes
Nagy Gábor vezetőségi tag
Varga Károly vezetőségi tag
Tanácskozási jogga1:
Laczkóczki Ákos ellenőrző bizottsági tag
Varga Róber1 ellenőrző bizottsági tag

l3a!ű:.x Gál,,,t,;

határozatképes. A
Megállapítorn, hogy a 8 fős vezetőségből jelen van 5 fő. A rnegisr-r-rételt vezetőségi LiIés
kÖvetkezők:
a
pontok
A
napirendi
végzi.
Pacz
Gábor
levezetést salazs ÓáL]or, ajegyzőkönyvvezetést

_
-

1

.

a szakosztályok helyzetének áttekintóse]

tagságjogviszonyok áttekintése, tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek, t-elterjesztések elbírálása;
alapszabály és szabályzatok módosítási javaslatai;
adatkezelésiszabályzatelőkészítése,
közgyűlés előkészítése(2018.05.25,);
egyebek.
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túnik, minden
repiilés háttér-felt;telei folyamatosan változnak, ezér1 az évkezdés is csúszott. .Ielenleg ÚgY
kÖzePén
Máius
áll,
készen
is
szervezet
ATO
biztosító
lehetőségét
kiképzést
rept_ilőgép alkalmas a repülésie, a

A

kezdtük meg a repüléseket és kiképzéseket,
|'

ar gu Rób ert,,s ár ká nyr

epülő szukoszt ály

A korábban felúiításrá küldött szárnyak visszaérkeztek,

a gépek készen állnak a szezol7ra.

A

nYár folYarnán két-

három versenyen tervezzük a részvételt,
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Áz elméleti képzésfblyik,

sz

rrrár első

ako
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"
tanuló ugrások következnek, de az aktív állomány már megkezdíe a szez,onl,

Maidán Péter,
.
l _._, A l_^.^
hangár
A hangár déli szekcióját l(ispál Attila bérelte ki, szervíz szolgáltatást fog végezni az ingatlanban. Aa felállás
Ez
melletti konténer telepitése fólyamatban yan, az első repülőgép már be is került karbantartásra.
a
szezonban.
benniinket
fog
állítani
elé
kihívások
rnindenképpen

2.

Tagsági vrvquypléte&io_0se.

l]alázs Gábor:

indítvánYa?
Van_e valamelyik szakosztálynak tagsági viszonnyal l<apcsolatos felterjesztése,

|/arga Károly.
A jelöltek név szerint: Boga
3 .jelöltiink is van, a próbaidős tagságlroz szükséges clokumentumok elkészültek.

Attila. Szel<eres Szabolcs és Vízhányó Attila,

Bclla:r rl,t|-,,l

::..^ 1<

;_ _ ._emélr/ec á.lalok kezele:

GDPRSzabál}ZatelÍbgadásaválikszükségessémájus25.énaszemélyesadatokkezelésérevonatkozóan.A
Felhívom a
tervezet eló van készitve A tagsággal 1*:'*§:"Éi:1:**,*u;"}*:l':;"illi.;l}ff'il::'illi,l1j'l
nyilatkozatot ii aláiratunk majd

o;i.Egy.,o
akkor azt
,rutosztálYok adatszolgáltatást végezrrek'
figyelrnét,
szikosztályok képviselőinek
Szabályzat tervezetét?
az Adatvédelmi és Ádatkezelési
dokumentálni kell. Elíbgadjátok

H[,i:i:xJ"l*ijÉ:';',á;1?]"H":iliáiJ,?,ű.
r-,ogy. u;.*niiÜ.ni

elíbgadták a tervezetet,
S:ayazás;a jelerr lévők egyharrgúlag

4.

Közeyűlés e!óké_qalése:
Balázs Gábor,
A rnérleg elkészítésénekhatárideje május 31.

szükséges ua"t"tiui-úereln az,err."|.ro
áttanulmányo zásáya|is. A szakosrtatyoi.1,
évben,
nyereségesók voltunk a tavalyi

most egéSzÍtettÜk ki
napokban kaptuk meg az anyagot,
a beszámoló
közgYŰlésre
aBizottságot, h"J'Ü;;1jJtek fel
Szertnt
mérleg
A
fogiuk,
r-,.Úr.tát is érirrteni
u rlur,

a

A

luraura§i

katona sándor:

Az

ez csökkentette a veszteséget,
aranl értékenern romlott tovább,

is
"á]T,]á,.,:,::::í";*f
Eri."ooo,bizottsági tagok jelÖlése
eznie a a.r.gali'Öi. 'il["i:jt'[illi:i;i','ff;l.jitiJi,"
,".g'k;li-;.'"
eme
Bizottság). A Jzakosztályoknak
levélben' kérem' tegYerrek eleget
u ,ruü.),arvvezetőket renur. ret*egY
szükséges. A j.iliá bizotiságnak

"N,:?,o!i{,us

vegere érkeztürrk, teljes vezetőséc

felkórésnek,

5.

Eeyebekl

"ix.,!í.JíiaMRsz

20l8,.'únius 23. szombat l0:00,
közgyűles rneghiló.lát. Az idöpont

kÖtvénY-nrásolatát' Ennek
Ajövőbenadatokraszeretnénkkérniaszakosztályoktólatanfolyamokat,ké'pzéseketilletően.Minden
e, ,r.*etyl arr"ra.v Iir'osításának
esxorái
reprito
u
továbbá
szakosztálytól kérjük
jelzést,
.ot,,.rzközvásárlásról is kérünk előzetes
határideie , nui.ili."nJurot

Akövetkezóvezetöségiüléstervezettidőpontja:2018.szeptember26'

k.m.f.
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Baláz§ Gábor

Jegyzőkönyv

hitelesítő:
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...t.,

Majdán Péter

Katofi Sándor
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