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I.Zarząd Klubu informuje o zaistniałych zmianach w składzie osobowym. Wiosną br. funkcję
wakującego członka d/s szkolenia objął Kol.Aleksander Gębala, natomiast na skutek
rezygnacji z funkcji członka d/s imprez przez Koleżankę Bożenę Bojarską funkcję tę przyjął
ponownie Ko1.Przemysław Piotrowski. Nowym członkom Zarządu życzymy owocnej pracy.

2.Przypomina się o konieczności bieżącego regulowania należności a zwłaszcza zaległych
składek klubowych i PTTK oraz opłat za domki za 1997r. a nawet poprzednie okresy. Suma
tych zaległości wynosi już ponad 4.000,00 zł, podczas, gdy Klub popadł w niewypłacalność
finansową i odsetki karne za niepłacone rachunki.

Wykaz osób zalegających:

a)za składki domki: Gliński Marek, Wawrzynek Henryk, Wróbel Witold,

b)za domki: Włodarczyk Barbara, Zawadziński Witold

c)za składki: Błażków Lucyna, Ceglarek Marcin, Ceglarek Damian, Ceglarek Agnieszka,
Kowalczyk Zbigniew, Knabe Kinga, Kosicki Tomasz, Matuszak Marek, Niweliński
Zbigniew, Olech Tomasz, Orczytowska- Tkocz Krystyna, Ostapowicz Darek, Ochirko
Adam, Ochirko Andrzej, Pośpiech Mirosław, Rorbach Marcin, Skowronek Joanna,
Storalczyk Waldemar, Sajdak-Włodarczyk Barbara, Szołtysek Michał, Struzik Stanisław,
Szyjewski Daniel, Trzewiczek Jacek, Truty Zdzisław, Wrona Marek, Wilkowski Piotr,
Żmiejko Agnieszka,Horajski Zbigniew, Korab Piotr, Nowak Grzegorz.

3.Na ostatnim posiedzeniu Zarządu uchwalono nowe stawki opłat za hangarowanie
prywatnego sprzętu na 1998 tj.: zł 12,00 na rok za 1m2 dla członków Klubu oraz zł
24,0011m2 dla osób obcych. Pozostałe opłaty - w tym składki klubowe - ustalone zostaną
przez Walne Zebranie Członków w m-cu maju 1998r.

4.Zarząd Klubu informuje, że z dniem l września 1997r. obowiązki kasjera objęła Koleżanka
Krystyna Sieradzka, która przyjmuje wszelkie opłaty klubowe w lokalu PTTK przy
ul.Damrota 8 w każdy czwartek oraz w sezonie na Ośrodku Pogoria.

S.W wyniku ogólnego zainteresowania nabyciem domków klubowych na Pogorii Zarząd
podjął uchwałę o możliwości ich przejęcia za dodadatkową składkę. Wstępnie ustalono
wysokość składki na zł.50,0011 m2 powierzchni domku. Podania należy składać na ręce
Kolegi Andrzeja Rachmiowskiego.



6.W związku z ponownym wykroczeniem klubowym Koleżanki Magdaleny Słowakiewicz, a
mianowicie wykupieniu dwóch rejsów mazurskich w sezonie 1997r. po cenach ulgowych dla
członka Klubu bez wzięcia udziału w nich, Zarząd podjął następującą uchwałę: cytat .Zarząd
postanawia obciążyć KoI.Magdalenę Słowakiewicz dopłatą za czrter obydwu rejsów jak dla
obcych. Pierwszym krokiem będzie potrącenie kaucji gwarancyjnej za oba rejsy w kwocie
,zł.200,00 oraz wyegzekwowanie dalszych 600,00 zł.
Neuregulowanie powyższej należności pociągnie za sobą wykluczenie Kol. Słowakiewicz z
Klubu oraz likwidację jej domku na Pogorii".

7.Wiosną roku 1998 Klub wznowi szkolenie żeglarskie. Szczegóły uściślone zostaną na
czwartkowych spotkaniach klubowych w m-cu styczniu 1998r.

8.Podaje się do wiadomości, że istnieje możliwość zorganizowania klubowego rejsu morskiego
na czarterowym jachcie Klubu "Gryf'. Jacht 9-osobowy, koszt zł.400,00/dobę - wyżywienie
własne. Termin rejsu do ustalenia na miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień. Trasa dowolna.
Zgłoszenia przyjmuje się w Klubie w terminie do 15 stycznia 1998r.

9.Zarząd Klubu wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim aktywnym Członkom, którzy
swoją działalnością w roku 1997 przyczynili się do utzymania Klubu w stałej bieżącej
działalności.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 1998 Zarząd życzy wszystkim
Członkom i Sympatykom Klubu wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z uprawiania sportu i
turystyki żeglarskiej w nowym sezonie nawigacyjnym.

Za Zarząd


