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KOMUNIKAT Nr 2/94

1. Zapowiedziane na miesiąc maj walne zebranie sprawo-zdawcze Klubu
odbedzie się w Ośrodku nad jeziorem Pogoria w sobotę dnia 21.05.1994
o godz.16.00.
Zarząd Klubu prosi o niezawodne przybycie oraz aktywny udział w zebraniu.
Tematem zebrania będzie m.in. sprawa podwyższenia składek oraz opłat za
domki i parcele od II półrocza br.

2. Otwarcie sezonu żeglarskiego na Pogorii odbędzie nazajutrz po walnym
zebraniu w dniu 22.05.1994 o godz.12.00. W programie: defilada wszystkich
łodzi klubowych łącznie z prezentacją wyremontowanej łodzi DZ oraz mini-
regaty łodzi klasy Omega.
W związku z powyższym zobowiązuje sie zespoly łodziowe do terminowego
zwodowania i uzbrojenia sprzętu. Ewentualne potrzeby materiałowe można
jeszcze zgłaszać u kol. Stefana RATKI, który dokona przeglądu i odbioru łodzi.

3. W dniach od 27.05 (piątek) do 05.06.1994 (niedziela) na terenie Ośrodka
odbędzie sie zgrupowanie kursantów, w związku z czym Zarząd prosi o
ograniczenieprzyjazdówdo Ośrodka w tym okresie.

4. Zarząd przypomina o konieczności niezwłocznego
uregulowania składek oraz opłat za domki, parcele i
energię elektryczną.
Równocześnie Zarząd informuje o zmianie kasjera Klubu. Pełniąca dotych-
czas tę funkcję z wielką starannością kol.Bożena KOCZYBA-BOJARSKA
przekazała agendę kol. Barbarze SZYNDLER, która pełni obecnie dyżury
w każdy czwartek przy ul. Damrota 8 w godz. 17.00-18.00 oraz dodatkowo
w sezoniew soboty i niedzielena terenie Ośrodka Pogoria.
Dodatkową okazją uregulowanianależności będziewalne zebranie.

5. Sporządzona została lista sterników dyżumch na Pogorii w sezonie 1994.
Jest ona wywieszona w gablocie Ośrodka. Terminy dyżurów zostały uzgod-
nione z poszczególnymi osobami, co zobowiązuje zainteresowanych do
solidności.
W przypadku zaistnienia przeszkód należy zorganizować zamianę terminu lub
zastępstwow porozumieniuz kol. Andrzejem RACHNIOWSKIM.

6. Zarząd informuje, ze ze względu na trudności finansowe oraz przeszkody
techniczne jacht CARINA nie zostanie w tym sezonie wysłany na zapowie-
dzianą imprezę Zalew Szczeciński-Zatoka Greifswald. Kontynuowane będą
działania w celu zrealizowania imprezy w roku 1995. W roku bieżącym
natomiast, w zależności od zapotrzebowania członków Klubu, jacht może
zostać wyekspediowanyna inny akwen (Solina lub Mazury).
Decyzja uzależniona jest od ilości zgłoszeń, które w trybie pilnym przyjmuje
kol. Arkadiusz PASIECZNY.
Są również jeszcze wolne terminy na rejsy mazurskie na jachtach
ORION, MAK i VENUS.
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