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KOMUNIKAT nr 3/99

1. Zarząd Klubu przypomina, że po przerwie urlopowej spotkania klubowe od
września do końca roku 1999 odbywać się będą nadal w każdy 2-gi i 4-ty
poniedziałek miesiąca. W związku z tym podaje się terminy spotkań do końca
roku:

Wrzesień
Październik -
Listopad
Grudzień

27
11,25
15,29
13

2. Zgodnie z założonym kalendarzykiem imprez na bieżący rok pozostały jeszcze
dwie poniższe imprezy:

16.10.1999, godz.16.00 .Najzirnniejsza Noc"-
Spotkanie przy ognisku i dyskoteka

17.10.1999, a) godz. 8.00 -14.00 Slipowanie łodzi
b) godz. 14.00 - Zakończenie sezonu oraz wręczenie pucharów,
nagród i dyplomów zwycięzcom regat klubowych sezonu i o
.Puchar Komandora"

3. Zarząd Klubu informuje, że sytuacja finansowa jest w dalszym ciągu trudna. W
związku z powyższym oraz zbliżającym się końcem roku obrachunkowego
wzywa się wszystkich członków, zalegających z płatnościami, do niezwłocznego
ich uregulowania. Są to należności za : składki, domki, energię elektryczną,
hangarowanie i niewykonane prace na rzecz Klubu. W niniejszym komunikacie
Zarząd nie wymienia nazwisk osób zalegających płatnościami, licząc na to, że
powyższy apel odniesie skutek. Zapowiada się jednak, że w komunikacie
grudniowym osoby te zostaną podane do publicznej wiadomości, zaś dalsze



zaleganie będzie brane pod uwagę pod koniec roku przy kolejnej weryfikacji
członków do skreślenia z listy Klubu włącznie.

4. Nawiązując do uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia
16.05.1999 r. przypomina się, że począwszy od roku 1999 każdy członek Klubu
zobowiązany jest świadczyć na jego rzecz 10 godzin prac społecznych, a każdy
użytkownik domku na Pogorii 20 godzin. W tym celu zostały zaprowadzone
odpowiednie ewidencje prac:
prace na rzecz ośrodka Pogoria - prowadzi kol. C.Sproncel
prace na rzecz sprzętu na Pogorii - prowadzi kol. S.Ratka
prace na rzecz sprzętu na Mazurach - prowadzi kol. Z.Borg
prace ogólne na rzecz Klubu - prowadzi kol. J.Szyndler

Korzystając z powyższej uchwały Zarząd Klubu ustalił, że za każdą
nieodpracowaną godzinę członek wnosi dodatkową składkę na zasilenie
działalności statutowej w wysokości 5,- zł/godz.

5. Przypomina się, że posiadacze i użytkownicy domków na Pogorii winni być w
stałym kontakcie z koleżanką Wandą Jendryczko i kolegą Janem Szyndlerem.
Z 50-ciu osób winno to uczynić jeszcze około 30 -tu, których nazwisk na razie
nie wymieniamy.

6. Mimo corocznych apeli do posiadaczy i użytkowników domków na Pogorii w
dalszym ciągu stan techniczny i wygląd niektórych oraz ich otoczenie budzi
zastrzeżenia. W szczególności chodzi domki kol. kol. Jacka Bojarskiego,
Ryszarda Lacha, Andrzeja Rachniowskiego, Henryka Wawrzinka i Witolda
Wróbla. Niezależnie od tego koleżanka Elżbieta Winiawska i kolega Witold
Proboszcz winni wyjaśnić swój status w Klubie, bowiem ich aktywność i
wykorzystanie domków budzą wątpliwości.

7. Wzorem ubiegłych lat grupa inicjatorów zamierza zorganizować spotkanie
sylwestrowe na Pogorii. Impreza może się odbyć przy uczestnictwie co najmniej
12 par. Przewidywany koszt za dodatkowe ogrzanie pomieszczeń, gorący
posiłek, napoje zimne i gorące oraz lampkę szampana skalkulowano na kwotę
35,- 40,- od osoby. Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmują na Pogorii,
w lokalu klubowym na ul. Damrota 8 oraz pod telefonami koledzy:
Marek Boratyński - tel. domowy: 268-78-64 oraz
Andrzej Białas - tel. domowy: 256-61-85
w terminie do końca listopada br.

Za Zarząd

Komandor Klubu


