ZÁPISNICA
z členskej schôdze ZO Csemadok – Letecko modelársky klub Humenné
Dátum konania: 11.06.2011
Miesto konania: reštaurácia Jednota sídl. III. Humenné
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program schôdze:
1. Prezentácia účastníkov schôdze
2. Zahájenie schôdze
3. Rozdelenie úloh na sútaž Memoriál Rudolfa Andogu 7.ročník
4. Aktuálny stav financií
5. Správa o projektoch podaných LMK Humenné
6. Diskusia - rôzne
7. Záver
Priebeh schôdze:
1. Schôdze sa zúčastnili členovia klubu podľa priloženej prezenčnej listiny
2. Schôdzu zahájil úvodným slovom Peter Jusko. Zápis zo schôdze zhotovoval Attila Csontos.
3. Rozdelenie úloh na MRA
• zabezpečenie letiska od A.Foffa – Arpád Csontos
• kotlík na guľáš – V.Gavroň
• varenie guľášu – V.Kostrejová alebo V.Csontosová
• drevo zabezpečí V.Gavroň
• nákup potravín na guľáš – R.Kičura
• nákup kofoly – R.Kičura
• návrh a tlač diplomov – M.Hricinda, Attila Csontos
• medaile – nalepenie loga – M.Hricinda
• ceny, sponzori – V.Gavroň, M.Pitlanič
• časomerači – Salak, Hajník, Hreco, Bak, Kičura, Šepeľa, Ar.Csontos, Kostrej, Godžak,
Pitlanič 3x
• športový komisár – M.Pitlanič
• riaditeľ súťaže – P.Jusko
• ozvučenie – At.Csontos, Kičura
• PC – At. Csontos, tlačiaren – Jusko
• tabuľky – Hricinda
• médiá – Hajník (TV), HNTV – Csontos, články do tlače – V.Gavroň, M.Hricinda
4. O aktuálnom stave na účte klubu informoval členov ZO Csemadok – Letecko modelársky klub
Humenné (dalej len členov klubu) Ing. Attila Csontos. Zostatok na účte a v hotovosti je k 11.6.2011
1636,78 Euro.
• Členská schôdza schválila prevod fin. prostriedkov z hlavného účtu ZO Csemadok na
dotačný účet – tento účet sa stane hlavným účtom LMK Humenné
• členská schôdza schvaľuje províziu za získanie sponzora vo výške 100 Euro pre V.Gavroňa
a vo výške 40 Euro pre At. Csontosa
• členská schôdza schvaľuje nákup stojanov pre audiozariadenie

5. Attila Csontos informoval o pridelených dotáciách na súťaže a ďalšie akcie. Ministerstvo školstva
neschválilo dotáciu na akciu „Letná škola mladých modelárov“, z tohto dôvodu sa táto akcia
neuskutoční. Mesto Humenné schválilo príspevok na súťaž „Csemadok Cup“ vo výške 150 Euro. Z
dôvodu organizácie súťaže Csemadok Cup a MSR U-modelov v Stropkove predseda klubu zvolá
schôdzu do 10.7.2011
6. Diskusia – rôzne
• M.Hricinda vyslovil požiadavku na školenie časomeračov a bodovačov pre kategórie RC
V2, F5J, voľné modely
• členská schôdza schvaľuje nákup pohára pre najlepšieho modelára klubu LMK Humenné
(na základe hodnotenia aktivít členov LMK HÉ)
• Ar. Csontos informoval členov klubu o chystanej propagačnej akcii „Mátészalka 2011“,
pravdepodobne v termíne 3.9.2011
• členská schôdza schvaľuje vystúpenie na propagačnej akcii „Veterán Michalovce 2011“,
ktorá sa uskutoční 2.7.2011
• členská schôdza schvaľuje účasť At.Csontosa, R.Kičuru a Ar.Csontosa na súťaži F5J Spišská
Nová Ves, ktorá sa uskutoční v dňoch 2 a 3.7.2011
• ako kandidát na bodovača a člena jury na súťaže F2B v roku 2012 a ďalej sa prihlásil
M.Hricinda
7. Záver: Attila Csontos prečítal zápis z členskej schôdze, ktorý prítomní odsúhlasili bez
pripomienok jednomyseľne.
V Humennom, dňa 16.6.2011

_______________________
Zapisovateľ
Ing. Attila Csontos

_______________________
Predseda klubu
Peter Jusko

