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A levezetést Balázs Gábor. a.jegl"zőkönyvvezetést

- a szakosztályok hely,zetének áttekintése;
- tagsági jogviszonyol( áttekintése. tagsági_jogviszonnl,al
- alapszabály és szabályzatolr rnódosítási .javaslatai;

Pacz (_lálbor végzi. A napilcrtdi pontok a l<övctkcz(ll<:

kapcsolatos l<érelrliel<. 1'eltcricsztóscl< elbírirllrsa.

]()]2-i:s szcz()ll átlcl< intósc:
l|]\ r]\iilc1 gazclasligi ltcir.,r:ttltlcl.. Llt,lclitcltiscitlc]i lillc],it,ttúsr"l.
- crtet-g ia_9azdálltodlrs trttckiIrtósc;
- egl"ebek.
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a szal<osztálr,Októl. Azt
szeretnétn kérni. lrogv a l<övetkező vezctőségi |ilésre l<észtilIetek adatolil<al. ll1rny ct-nbcr. hlrrrr, ltlszállirs. rncnttr,i rcpLilt
idő/ugrásszám alkotja az űzenlet, a sportolók rnilr"en rnirrősítésel<et órtck cl. llnlrcl< ílp.),elembcrlótcIóvcl a rlapircrrili
pontot a következő vezetőségin beszéljiik rrrajd át alaposabban.
Balázs Gábor.,

szakosztálvok sporttevékenységér,ől neIn érkezik adatszerű összelbglaló
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vezctőség 3-3 igerr szavazattal, tart(lzl<oclás és ellenszavazat nélkül. egyhangúlag ellogadta Laczó Bence és Sallai

Benedek feIvételétpróbaidős tagnal<.

Balázs Gábor. Barabás Gábor e,rrlailben jelezte, hogy Szekeres Szabolcs próbaidős 1agot aI(tív taggá kíl,án,lák
felterieszten i.
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Alapszabály q,s q4a!áli zatok rlitit]t,srtlrsi
Balúzs Gábor. Nem érkezett javaslat.
A )_B!: e_s_rzezon éltek iqté,sq;

Balázs Gábor,,
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szakosztályvezetőkhöz,

intéz,elt korábbi kórósernre hivatkozva
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kövctl<cző vezetőségill tárgl,aljLrl,

részleteiben a kérdést.
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Kttltltltt ,Stintltll,i.stttct,!L:tí tt: e,q,t,cstilaí é,s u,s,:uktl,s:lti1.1,tlk un.l,ttgi haly:até1,

!.n9lglqgazdáll<odás áttckintósc;
A repülőtéri létesítménycl<, illctve a klr"rbIielyiség csctóbcrr el kell gondolkozni rajta, hogyan
minimalizálni az errergiaíbgyasztást. A klubhelyiségben csak ritkán íűtiink. igyel<szünl< ezt í'enrrtartani.

Balú-,s Gtibor.
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