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1. Jegyzőkönyvvezető választása:
A közgyűlés egyöntetűen elfogadta, hogy Kertész Ákos 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. Alapszabály módosítása:
Az alapszabály a törvényi (2011 évi Civil Tv.) változások miatt módosításra szorul.
Jogászra van szükség a módosítások megfogalmazásához, és az új alaptörvény
hatósági elfogadtatásához. A szakember felkérésére és a szerződés megkötésére a
tagság Csikós Emesét, Holló Zoltánt, Kertész Ákost, Szabó Dénest bízta meg 2013.
április 3-i határidővel.
4. Tagsági témák:
 A közgyűlés előtt a vezetőség tagjai felhívták a figyelmet a tagdíjfizetés szabályaira, a
nem fizetés következményeire, illetve új kitételek lettek megfogalmazva:

- az éves tagdíj mértéke 3.600,-HUF 2013. március 31-ig történő teljesítés esetén,
ezután 7.200,- HUF a 2013-as évre vonatkozóan.
Az új feltételeket a közgyűlés egyöntetűen elfogadta:
- a tagdíj megfizetése esetén a tag felkerül a gubacs@gubacs.hu belső levelező
listára, nem fizetés esetén, csak a tura@gubacs.hu listára.
- minden levelező listán szereplő email címhez kötelező regisztrálni az illető nevét
- a klub által szervezett túrákon a tagokat előregisztrációs lehetőség illeti meg. A
túra meghirdetését követő 2 napon csak tagok regisztrálhatnak, a nem tagok, csak a
fennmaradó üres helyekre jelentkezhetnek, az igény beérkezési idejének
sorrendjében.
 A következő közgyűlésig lehetőség lesz próbaidős tagokat, végleges taggá
előterjeszteni, akiknek az elfogadását az elnöknek titkos szavazásra kell bocsátania.
 Hammer Róbert tagtársunk kezdeményezte aktív státuszának felfüggesztését, amit a
közgyűlés tudomásul vett.
5. T1 tanfolyam:
Az előzetes felmérések alapján 10 főnél többen jelezték T1-es tanfolyamon való
részvételi szándékukat. A közgyűlés egyöntetűen elfogadta, hogy a klub 2013. év
tavaszán T1-es tanfolyamot szervezzen.
A tanfolyam költségtérítéses lesz, mely költség nem foglalja magában a vizsga díját,
arról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.
A tanfolyam előzetes tematika javaslatát Szabó Dénes készíti el és küldi körbe a
potenciális oktatóknak, határidő 2013. április 03.
A tematika kiegészítését, módosítását a felkért oktatók 2013. április 07-ig teszik meg.
A tanfolyamra jelentkezés ideje 2013. április 08-tól 15-ig.

6. GUBACS kérdőív:
A vezetőség összeállított egy tagsági viszonylaton belüli közvélemény kutató
kérdőívet, a tagok klubtól elvárt szolgáltatásaival, a klub tevékenységeivel
kapcsolatban. A kérdőívet Vág András fogja eljuttatni az arra jogosultak számára
2013. április 1-ig, visszaküldési határidő 2013. április 20.

7. Vektoros rajz felvarrható emblémához
A felvarrható emblémához a jelenlegi rajznál pontosabb vektoros ábrát (.eps) kell
megszerkeszteni. Ennek elkészítésével a tagság Kiss Borbálát és Gergely-Farnos Lillát
bízta meg, 2013. április 15-i határidővel.

8. Túraterv meghatározása
A 2013. évi Q2-es túratervhez a tagság megtette javaslatait, majd a végleges terv
összeállításával Csikós Emesét bízta meg. Határidő: 2013. április 03.
A figyelembe veendő időpontok:









T1-s tanfolyam egy áprilisi időpont
T1-s tanfolyam egy májusi időpont
Következő közgyűlés, május vége
2013. május 25-26. Hágó kupa
pünkösdi hosszú hétvége (Trieszt)
T1-s tanfolyam két júniusi időpont
2013. június 22-23. Országos barlangász találkozó
2013. június 27-31. Központi vizsga

Budapest, 2013. március 26.
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