ZÁPISNICA
z členskej schôdze ZO Csemadok – Letecko modelársky klub Humenné
Dátum konania: 08.07.2011
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 Csemadok Cup 2011
4. Informácia o organizácii súťaže MSR U-modelov
5. Aktuálny stav financií
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 Csemadok Cup
• zabezpečenie letiska od A.Foffa – Arpád Csontos
• kotlík na guľáš – V.Gavroň
• varenie guľášu – V.Csontosová alebo V.Kostrejová
• drevo zabezpečí V.Gavroň
• nákup potravín na guľáš – R.Kičura
• nákup kofoly – R.Kičura
• návrh a tlač diplomov – M.Hricinda
• medaile – nalepenie loga – Attila Csontos
• putovný pohár zabezpečí Attila Csontos od p.Demečka
• časomerači – Hreco (zabezpečí aj ďalších 3-4 časomeračov), Hajník, Bak, Kostrej, Godžak
• športový komisár – Attila Csontos
• riaditeľ súťaže – Vojtech Gavroň
• ozvučenie – At.Csontos, Kičura, Jusko
• PC – At. Csontos, tlačiaren – Jusko
• výkresy – Hricinda
• médiá – Hajník (TV), HNTV – Csontos, články do tlače – V.Gavroň, M.Hricinda
• výroba nových meracích pásiem – Kičura, Hricinda
• štartovné stanovené na 5 € senior, 2.5€ junior, starobní a invalidní dôchodcovia, ZŤP; 0€
žiaci
• propozície vytvorí Attila Csontos a zabezpečí ich propagáciu
4. Organizácia MSR U-modelov
• dotácia ZMoS je 300€ - preddavok vo výške 80% - čo je 240€
• súťažiaci z LMK Humenné – Attila Csontos, Štefan Csontos, R.Kičura, M. Hricinda,
V.Gavroň
• organizátori: Peter Jusko, Arpád Csontos, M.Hreco

•
•

k MSR sa uskutoční schôdza dňa 5.8.2011
organizátor pozve na súťaž p. Jurkoviča, Rozbořila, Barbariča a poliakov

5. Attila Csontos informoval o prevedení finančných prostriedkov z hlavného účtu na účet LMK v
28. týždni. K 8.7.2011 má LMK Humenné na účte 1059,56€, v pokladni má 294,63€ a na dotačnom
účte 10,30€.
6. Diskusia – rôzne
P. Arpád Csontos predložil návrh na zakúpenie laserovej tlačiarne, ktorú by používali modelári,
Csemadok HÉ a ďalšie dve organizácie. Príspevok LMK by bol 20€. Členská schôdza tento
príspevok neschválila
7. Záver: Attila Csontos prečítal zápis z členskej schôdze, ktorý prítomní odsúhlasili bez
pripomienok jednomyseľne.
V Humennom, dňa 12.7.2011

_______________________
Zapisovateľ
Ing. Attila Csontos

_______________________
Predseda klubu
Peter Jusko

