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Katowice dnia 10 września 1998 r.

KOMUNIKAT nr 3/98

1. Zarząd informuje z wielkim żalem, że w miesiącach lipcu i sierpniu br. odeszli
na wieczną wachtę Koledzy Jan Mazur i Lesław Krzakowski.
Cześć Ich Pamięci.
W dniu 19. 09. br. o godz. 1800 (sobota) odbędzie się na terenie Ośrodka
Pogoria wieczór poświęcony ich pamięci.

2. Na odbytym w dniu 16 maja 1998 r Walnym Zebraniu Sprawozdawczo -
Wyborczym powołane zostały nowe władze Klubu w następującym składzie:

ZARZĄD

- Mierzwa Henryk
- Szyndler Jan
- Narowska Anna
- Jendryczko Wanda
- Rachniowski Andrzej
- Sprącel Czesław
- Ratka Czesław
- Borg Zygmunt
- Boratyński Mark
- Białas Andrzej

- Komandor
- V-Komandor
- Sekretarz
- Skarbnik
- Czł. d/s Administracji Pogorii
- Czł. d/s Technicznych Pogorii
- Czł. d/s Sprzętu Pogorii
- Czł. d/s Sprzętu Mazurskiego
- Czł. d/s Szkolenia
- Czł. dis Imprez

KOMISJA REWIZYJNA

- Gliński Bogdan
- Olszówka Piotr
- Merker Krystyna

- Przewodniczący
- Członek
- Członek

3.Na odbytym Walnym Zebraniu uchwalono nowe składki członkowskie, które
od dnia 1 lipca 1998 rwynoszą 10 zł miesięcznie (ulgowe 5 zł). Pozostałe
opłaty bez zmian. Zarząd apeluje o bieżące regulowanie wszystkich należności,
które stanowiąjedyne źródło funduszy Klubu.

- verte-



4. W związku z upływem z dniem 31 grudnia 1998 r. dwuletniego okresu
ważności umów o dzierżawę domków i parcel zainteresowani powinni
w powyższym terminie złożyć na ręce Zarządu podania o przedłużenie lub
przydział domków - parceli. Przy rozpatrywaniu podań Zarząd będzie
kierował się przede wszystkim aktywnością członków oraz bieżąco
regulowanymi należnościami. Równocześnie Zarząd informuje, że zgodnie
z pkt. 6 komunikatu nr 1/98 rozpoczęło się przekazywanie domków
klubowych zainteresowanym dzierżawcom na własność.

5. W związku ze znikomym zainteresowaniem pływaniami na jachcie CARINA
na Mazurach, Zarząd podjął decyzję o sprowadzeniu tej jednostki na Pogorię.
Od przyszłego sezonu, zgodnie z nowymi wymogami szkoleniowymi zostanie
ona wykorzystana przede wszystkim na kursach żeglarskich.

6. Z dniem 1 września br. wznowione zostały czwartkowe spotkania klubowe
w lokalu PTTK przy ul. Damrota 8 w Katowicach. Wszelkie sprawy
finansowe i inne klubowe załatwiane są przez Zarząd w godzinach 1700 - 1800

w wymienionym lokalu.
7. Zarząd przypomina, że zgodnie z kalendarzem imprez w dniu 17. 10. 1998 r.

odbędzie tradycyjną "Najzimniejszą Noc", a nazajutrz slipowanie
izabezpieczenie łodzi na zimę. W niedzielę 18. 10. o godz. 1400 pod masztem
nastąpi uroczyste zakończenie sezonu żaglarskiego 1998 f.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Za Zarząd
Komandor Klubu
Henryk Mierzwa


