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Katowice dnia 30.11.1998 r.

KOMUNIKAT nr 4/98
1. Zarząd Klubu informuje, że Klub aktualnie znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Wszystkie stałe opłaty na utrzymanie Ośrodka Pogoria przy równoczesnym zaleganiu przez wielu
członków z opłatami spowodowały, że Klub popadł w niewypłacalność, co powoduje koszty odsetek
za zwłokę oraz groźbę odcięcia Ośrodka od dostawy mediów (energia, woda i wywóz nieczystości).
W związku z powyższym Zarząd zmuszony został do wysłania monitów do następujących kol. kol.:
AM. Ceglarkowie, K. Knebel, Z. Kowalczyk, M. Matuszak, G. Morawiec, M. Pośpiech,
W. Proboszcz, T. Radoszewska, M. Robach, A Żmiejko, St. Szczerba, J. Tkocz, J. Tomanek,
E. Wilczak, W. Wróbel, W. Zawadziński.
Wymienione osoby wzywa się do niezwłocznego uregulowania zaległości pod groźbą wykluczenia
z Klubu.

2. W ślad za komunikatem nr 3/98 przypomina się, że w związku z upływem z dniem 31.12.1998
dwuletniego okresu ważności umów za dzierżawę domków i parceli zainteresowani powinni
w powyższym terminie założyć na ręce Zarządu podania o przedłużenie dzierżawy domku lub
parceli. Niezłożenie podania w tym terminie Zarząd potraktuje jako rezygnację. Przy rozpatrywaniu
wniosków Zarząd będzie uwzględniał przede wszystkim aktywność zainteresowanego oraz bieżące
regulowanie zobowiązań finansowych.

3. Zaległe i bieżące należności finansowe i inne sprawy klubowe załatwiane są przez Zarząd i skarbnika
Klubu na tradycyjnych spotkaniach czwartkowych w lokalu klubowym PTTK w Katowicach przy
ul. Damrota 8 w godzinach 1700

- 1800
.

4. Nawiązując do uchwały ostatniego Walnego Zebrania Członków Zarząd informuje, że w nowym
sezonie nawigacyjnym roku 1999 zaprowadzone zostaną 3 książki prac społecznych, tj: książka prac
na rzecz Ośrodka, książka prac przy sprzęcie pływającym na Pogorii oraz książka prac przy sprzęcie
na Mazurach. Przypomina się równocześnie, że każdy członek Klubu zobowiązany jest świadczyć na
jego rzecz 10 godzin prac społecznych, zaś każdy użytkownik domku na Pogorii 20 godzin.
Korzystając z odnośnej delegacji Zarząd uchwalił, że za każdą nieodpracowaną godzinę
członek Klubu wniesie dodatkową składkę na zasilenie działalności statutowej w wysokości
5 zł/godz.

5. Wzorem ostatnich 2-ch lat grupa inicjatorów zamierza zorganizować spotkanie sylwestrowe na
Pogorii. Impreza może się odbyć przy uczestnictwie co najmniej 24 osób. Przewidywany koszt za
dodatkowe ogrzanie pomieszczeń, gorący posiłek, napoje zimne i gorące oraz lampkę szampana
skalkulowano na kwotę zł. 40,- od osoby. Z uwagi na pilność sprawy termin zgłoszeń ustalono na
dzień 17.12.1998r. (czwartek w Klubie) lub codziennie u kol. kol.: Marek Boratyński - tel. domowy
268-78-64 iAndrzej Białas -tel. 256-61-85.

6. Zarząd Klubu wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim aktywnym członkom, którzy swoją
działalnością w roku 1998 przyczynili się do utrzymania Klubu w stałej bieżącej działalności.

7. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 1999 Zarząd życzy wszystkim Członkom,
ich Rodzinom i Sympatykom Klubu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji
z uprawiania sportu i turystyki żeglarskiej w nowym sezonie nawigacyjnym.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd


