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KOMUNIKAT NR 2/2001

1. Zarząd Klubu zwołuje doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 10 listopada 2001 r,
to jest w sobotę o godz. 1630(I termin) lub o godz. 1jlo (fi termin). Zebranie odbędzie się w pomieszczeniach Klubu
w Ośrodku POGORIA z następującym ramowym porządkiem dziennym:
• Sprawozdanie Zarządu za rok 2001,
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
• Przyjęcie zatwierdzonego regulaminu Klubu,
• Sprawy bieżące i organizacyjne, w tym:

a. zmiany w składzie Zarządu,
b. uchwalenie wysokości składki klubowej na rok 2002,
c. informacja o uregulowaniach prawnych terenu .Pogoria".

• Omówienie planu pracy ipreliminarza na rok 200t.
Ze względu na wagę przewidywanych uchwał obecność wszystkich członków Klubu jest niezbędna.

2. Uwzględniając powyższe, Zarząd dokona weryfikacji i uporządkowania spraw członkowskich.
Przy weryfikacji uwzględniane będą wszelkie zaległości finansowe oraz aktywność w pracach klubu. Zarząd
z przykrością stwierdza, że pewna grupa osób notorycznie zalega z opłatami za składki klubowe i PTTK oraz za
domki, energię, hangarowanie i tp - w tym również z tytułu ekwiwalentu za nie wykonane obowiązkowe prace na
rzecz Klubu. Zarząd jest w posiadaniu wykazu zaległości, lecz odstąpił od krępującej publikacji nazwisk, licząc na
solidność zainteresowanych. Niezwłoczne uregulowanie zaległości uchroni przed dalszymi konsekwencjami,
wynikającymi ze statutu i regulaminu Klubu. Weryfikacja członków - do skreślenia z ewidencji włącznie - nastąpi na
grudniowym posiedzeniu Zarządu.

3. Po przerwie wakacyjnej wznowione zostały poniedziałkowe spotkania klubowe w lokalu P1TK
w Katowicach przy ulicy Damrota 8. Kalendarzyk spotkań na IV kwartał jest następujący:
• Październik: 8 i 22,
• Listopad: 12 i 26,
• Grudzień: 10
Na spotkaniach tych kasjer Klubu - kol. Krystyna Sieradzka przyjmować będzie wszelkie wpłaty zaległe i bieżące.

4. Zarząd przypomina, że w sobotę dnia 13 października odbędzie się tradycyjna wieczornica
,,Naj zimniejszej Nocy" i następnego dnia slipowanie łodzi oraz zakończenie sezonu 2001 r. Liczymy na dużą
frekwencję. Uroczystość niedzielna pod masztem zamknie całoroczne obchody 45-lecia istnienia Klubu.

5. W ślad za bardzo udanymi w ostatnich trzech latach zabawami sylwestrowymi na Pogorii
organizatorzy tej imprezy ogłaszają zapisy na tegoroczny wspólny bal. Zgłoszenia wraz z zaliczką
przyjmować będzie na walnym zebraniu w dniu 10.11.2001 r kol. Marek Boratyński i wyznaczona przez niego druga
osoba. Opłata, zawierająca koszty ogrzewania i dekoracji sali, ciepły posiłek, napoje ciepłe i zimne oraz lampkę
szampana, określona będzie przy zapisach.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Za Zarząd
Henryk Mierzwa - Komandor


