Jcgyzőktinyv

A DélvidékiAero Club l930. vezetőségének 20l9. szepternber 25-én.
a 6120 Szeged. Kaz,inc4 u. 2. szárn alatti klubhelyiségben tartott vezetőségi ülésérőI
l8:00
Jelen

I

vannak:

Balázs Gábor elrrök
Katona Sándor elnökhelyettes
Majdán Péter elnökhelvettes

uttjesktrza:i jo.ugal:
[.aczkóczki Akos
Bctltizs Gábor.
a rrregjelenteket, megállapítom, hogy a 8 fós vezetőségbőljelen van 3 fő. Azülés határozatképtelen.

I(öszöntörn

t8:30
Jelen vannak: Balázs Gábor elnök
I(atona Sándor elnökhelyettes
Lassú Gyula elnöl<helyettes
Maldán Púter eInökhelyettes

Nagy Gábor
Tanácskozási .joggal:

Laczkóczki Ákos

Bttlti:,s Gábor.

Isrnét köszöntöm

határozatképes.
következők:
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a meg;elenteket, rnegállapítom. hogy a 8 fős vezetőségből jelen van 5 fő. Az ülés
levezetést Balázs Gábor, a jegvzől<önyvvezetést Pacz Gábor végzi. A napirendi pontok a

a szakosztálvo|< helvzeténel( átte kintése;

tagsilgijogviszon1,ok áttekintóse, tagsági.jogviszorlnval l(apcsolatos kórclIrrek, í'clter_jesztések elbírálása;
alapszabály ós szabályzatok módosítási javaslatai:
iítírsági világba.jnokság értékelése;
egyesiilet gazdasági helyzetének, befektetéseinek áttekintése;
eg},ebek,

§zqlips_zlóly"o_k beryzgle:

Nug., Gábol". Jelenleg csal< egy növerrdékünk van: a repülőgép karbantartása eIhúzóclott, így gyakorlatilag csak fél
szezont i-izelrrelttink: ez rnég taft. ha tehetjük. ugrunk.
Bulá:s GLibtlt';A l<lasszikus c.jc. szal<osztálr"iizerrrel. a vcrscny lcmcnt. A sárkány,reptilőknél nyugodt a helyzet.

X.lujtlún Péter. '|'úl v'agl"r"rnI< az év nehéz részérl.Sikeres világba.jnokságot rendeztiirik. most rllár rnagtrnl<nak
repülünk. Van egy kis eséll,télialapképzésindítására. A biztosítások ol<tóber közepéig élnck. Ol<tóberben l(rakkóba
nlegvünk. egy Pirátot visztink a lengl,el repülőnlúzeurnrrak. Libor Józsi rnegjavittatta az utániutó tengelyét, tnár csak
csapágyazrri kell.
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|.tgsagjJogviszo4yql<:

Bttláz,s Gtibclr:

Két bejelentés érkezett a vitorlázórepülő szakosztály részéről, név szerint Paragi Levente

Psimtnenos Petros felvételét javasolják az egyesiilet próbaidős tagjai közé. Egyetértetek a felvételükkel?

Szavttzás:

A

vezetőség

5 igen

és

sz,avazattal. tartózkodás és ellenszavazat nélkül. egylrangúlag elíbgadta ernlített szeIrrély,el<

f-elvételétpróbaidős tagnak.
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A]apszab ólr,

É

s,s_zabó,Vzalok

11r

ó_ful5jtrl5i

Balázs Gábor: Nern érkezett javaslat
I í_1 ú

sági

y i lagb4_1 n

qkság

értg_kq[ó_Le,;

13ulú:s Gúbor, Véleményern szerint is

_14,vas

|41a!;

jól sikerült a világbajnokság. Az FAI delegáltak jelentése is ezt támaszttaalá.

Anyagilag is rnegtérült az esenrény, szakmailag is rendben volt.
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Azcgvssu]gt.gazaaqagrhe lyze!é]r9k-b9fekl9!é§9u9.L,4t9kj]rtÉ§e
Balázs GÚbor, Megérkezett az 1o/o éríesítő:267eforint.jött össze. Erősen csökkenő tendencia látszik. Ennek oka lehet
az új adóbevallási rnódszer is, mely szerint aNAv elkészíti a bevallásokat.
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Egl ebek.
Nitlc,s.

A

l<övetkező

vezetőségi ülés tervezett időpont_ja: 20 l9. decernber 04.
k.m.f.

Levezető elnök:

Jegyzől<öny,v

h

itelesítő:

lona Sándor

