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Napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyvvezető választása
2. Hitelesítők elfogadása
3. Raktári protokoll elfogadása
4. Felszerelések beszerzése
5. Pénzügyek
6. Honlappal kapcsolatos ügyek megbeszélése
7. Hosszú távú célok egyeztetése
8. Túraterv meghatározása
9. Alapszabály módosítása
1. Jegyzőkönyvvezető választása:
A közgyűlés egyöntetűen elfogadta, hogy Csikós Emese készítse a közgyűlés
jegyzőkönyvét.
2. Hitelesítők elfogadása:
A Közgyűlés egyöntetűen elfogadta a jelölteket, Holló Zoltán-t és Vág András-t a
Közgyűlési Jegyzőkönyv Hitelesítőinek.
3. Raktári protokoll elfogadása:
A közgyűlés a raktári protokoll változtatásait tekintve minden pontban egyöntetűen
megegyezett, majd a protokoll formális elkészítésével, illetve a tagság részére
eljuttatásával Szabó Dénest bízta meg 2012. december 20-i határidővel.
4. Felszerelések beszerzése:
A korábbi közgyűlésen meghatározott és elfogadott eszközök többnyire megvásárlásra
kerültek:
- 100 m-rel kevesebb kötél lett vásárolva
- 20 db acél OK-ra nincsen szükség mégsem, nem kell venni
- 20 hevedergyűrű helyett csak 8 db került beszerzésre, ezt ki kell egészíteni 20-ra
- közepes Hannah sátor lett megvéve az expedíciós helyett
- bagból kettővel többet vásároltunk, 20 l-esek.
Ami pedig tervben van:
- felvarró

- kocsimágnes
Ezeknek Szabó Dénes fog utánajárni. Az ár pontos ismeretében fogunk dönteni arról,
hogy lesz-e ezekre szükség, illetve mekkora mennyiséget fogunk ezekből vásárolni.
5. Pénzügyek:
A felszerelések vásárlására kb. 430.000 Ft-ot adtunk ki, ezen túl költöttünk a
kettőskönyvelő program beszerezésére is. Év végével max. 200.000 Ft-ot szeretnénk
meghagyni.
6. Honlappal kapcsolatos ügyek megbeszélése:
Következő közgyűlésig Kertész Ákos és Szabó Dénes utánanéz a lehetséges fejlesztési
lehetőségeknek.
7. Hosszútávú célok egyeztetése
- oktatás páros években alapfokú, páratlan években T1-es tanfolyam
- gyereknapok évente egyszer
- „happening” a gubacsnak és baráti körének évente egyszer (tavasszal)
- nyári expedíció, január 30-ig várjuk az ötleteket
8. Túraterv meghatározása
A túraterv egyhangúlag megszavazásra került, melynek összeállításával Csikós Emesét
bízta meg a tagság. Határidő: 2012. december 31.
9. Alapszabály módosítás
Az alapszabály a törvényi változások miatt módosításra szorul, melynek intézésével a
tagság Vág Andrást bízta meg.

Budapest, 2012. december 18.

____________________________
Vág András

___________________________
Holló Zoltán

