Klub chovateľov maďarských stavačov Slovenska - Vizsla Club Slovakia, Agátová 37, 936 01 ŠAHY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Pozvánka
na mimoriadne zasadnutie výboru
Predseda klubu pozýva členov výboru, členov klubu navrhovaných na funkcie vo
výbore a na zabezpečenie činnosti klubu podľa stanov, ako aj predsedu dozornej rady na
mimoriadne zasadnutie výboru, ktorá sa bude konať dňa

16. decembra 2009

(stredu) so začiatkom o 1700 hodine
v kancelárii predsedu v Galante
(sídlisko Nová doba, budova je oproti pošte)

Program rokovania výboru je navrhovaný nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Voľba overovateľa zápisnice z rokovania výboru klubu.
Schválenie programu rokovania výboru.
Prijatie nových členov na základe písomných prihlášok.
Správy členov výboru klubu – funkcionárov, vrátane podnetov na členskú schôdzu.
Prerokovanie pripravenosti na konania podujatí v roku 2010.
Prerokovanie úloh podľa uznesení zasadnutia výboru konanej dňa 22. 10. 2009: Štatút
Chovných skúšok Petra Lukásza, Návrhy členov na zmeny výboru a dozornej rady,
Priebežná správa o organizovaní výstavy o činnosti klubu v Šali.
8. Priebežná správa dozornej rady o kontrole činnosti klubu.
9. Informácia o aktuálnych stanovách SPZ a o navrhovaných stanovách Slovenskej
poľovníckej komory.
10. Zmeny v stanovách klubu.
11. Prerokovanie plnenia úloh podľa uznesenia poslednej členskej schôdze.
12. Rôzne (zjednotenie postupu pri akrualizácii stavu členskej základne).
13. Návrh uznesenia, záver.
Prosíme každého člena, aby na schôdzu doniesol:
- ďalšie aktuálne informácie a doklady pre matrikára a poradcu chovu,
- podklady pre články do spravodaja a informácie na zverejnenie na webovej stránke klubu.
Odporúčame každému pozvanému členovi, aby na zasadnutí výboru zaplatil členský
príspevok na rok 2010.
Dunajská Streda, 7. 12. 2009
S pozdravom
Chovu maďarských stavačov zdar!
Attila Takács
z poverenia predseda klubu
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