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1. Sprawy organizacyjne.
Zarząd Klubu informuje, że w roku bieżącym upływa kolejna kadencja urzędującego Zarządu.
Ustalono, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w pomieszczeniach
klubowych na Pogorii w sobotę dnia 16 listopada 2002 o godz. 1600

. Oddzielne zawiadomienie
wraz z ramowym porządkiem obrad zostanie Członkom rozesłane na 2 tygodnie przed terminem
Zebrania.

2. Sprawy finansowe.
Przed Walnym Zebraniem Zarząd dokona weryfikacji i uporządkowania spraw członkowskich.
Przy weryfikacji zostaną uwzględnione wszelkie zaległości finansowe oraz aktywność w pracach na
rzecz Klubu.
Zarząd z przykrością stwierdza, że pewna grupa osób notorycznie zalega z opłatami za składki
klubowe i PTTK oraz za domki, energię i tp - w tym również z tytułu ekwiwalentu za nie
wykonane prace na rzecz Klubu. Zarząd apeluje o niezwłoczne uregulowanie zaległości, jest to
bowiem warunek bycia członkiem Klubu oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu.
Suma zaległości płatniczych przekracza kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy). Z przykrością należy
wymienić nazwiska o największych zaległościach. Są to: Boratyński M.W, Chojnacki, Kopiczeński,
Kubacki, Okręglicki, Proboszcz, Winiawska, Wrodarczyk B.R.Ą Wróbel, Zawadziński oraz szereg
innych osób, których pomniejsze zaległości finansowe wynoszą ponad 3.000 zł.

3. Wymiana legitymacji PTTK.
Zarząd przypomina po raz trzeci, że cały czas trwa akcja weryfikacji członków PTTK wraz
z wymianą legitymacji. W związku z powyższym członkowie Klubu winni w trybie pilnym
wypełnić nowe deklaracje iwraz z dwoma fotografiami paszportowymi złożyć u sekretarza Klubu -
kol. Anny SPRONCEL.

4. Zamknięcie sezonu nawigacyjnego - Najzimniejsza Noc.Kończy się kolejny sezon nawigacyjny
w żeglarstwie. Pomimo dotkliwych trudności finansowych Klub może poszczycić się kolejnymi
osiągnięciami sportowymi, rekreacyjnymi i organizacyjnymi. Kalendarzyk tegorocznych imprez
kończymy w najbliższą sobotę i niedzielę, to jest w dniach 12-13.10.2002 na Pogorii tradycyjną
Najzimniejszą Nocą, slipowaniem łodzi i uroczystym zakończeniem sezonu pod masztem.
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków.

5. Spotkania klubowe.
Przypominamy, że najbliższe terminy spotkań są następujące:

październik 14, 2~ listopad - 25, grudzień - 09.

6. Zespoły łodziowe na Pogorii.
Jak co roku Zarząd przypomina, że kol. Stefan RATKA kończy uzupełnianie i tworzenie nowych
zespołów łodziowych dla sprzętu na "Pogorii". Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc

Z żeglarskim pozdrowieniem
Za Zarząd
Henryk Mierzwa - Komandor


