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Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Michaletzky-Csikós Emese elnök megnyitja a közgyűlést, bejelenti, hogy a közgyűlés az
alapszabály értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, tekintettel arra,
hogy ez megismételt közgyűlés, az eredeti időpont 2017. április 27. 18:00 óra, jelen időpont
pedig 18:30 óra.
A jelenlévők felkérik Michaletzky-Csikós Emesét a közgyűlés levezetésére, aki a felkérést
elfogadja, Tóth Magdolnát javasolja a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Nagy Zsófiát és Siposné Forgács Veronikát. A javaslatokat mind a felkértek, mind a
jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1.
2.
3.
4.

Pénzügyi helyzet és 2016-os beszámoló elfogadása
Elmúlt időszak túráinak kiértékelése, tervek, igények a jövőre vonatkozóan
Túrák szervezése
Egyéb

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1.

napirendi pont: Pénzügyi helyzet és 2016-os beszámoló elfogadása
Siposné Forgács Veronika alelnök ismerteti az aktuális pénzügyi helyzetet, illetve a
2016 évi mérleget, eredményt, a kiegészítő, valamint a közhasznúsági mellékletet.
2016 évünk 1 ezer forint nyereséggel zárult.
Jelenleg az Egyesület bankszámláján 488 288 Ft található.
1/2017.04.27. KGY. határozat:
A közgyűlés a 2016 évről szóló, külön íven megfogalmazott beszámolót egyhangúlag
elfogadja.

2.

napirendi pont: Elmúlt időszak túráinak kiértékelése, tervek, igények a jövőre
vonatkozóan
Húsvétkor családi túra, kirándulás valósult meg a Mecsek térségében, több mint 40 fő,
köztük sok gyerek vett részt az eseményen.

Guanó Barlangjáró Csoport
Közgyűlési Jegyzőkönyv
2017-04-27
Az egyesület tagjai rendszeresen túráznak a Mátyás-hegyi barlangban. Jelenleg
minden hétre szóló engedélyünk van a barlang látogatására. A második félévre szóló
engedélykérelmet Nagy Zsófia szervezési alelnök intézi.
2/2017.04.27. KGY. határozat:
A közgyűlés a túrákkal kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
3.

napirendi pont: Túrák szervezése
Az idei Hágó-kupa részben egyesületi rendezvény lesz, mert Pataki Dénes –
tiszteletbeli tag – részese volt a tavalyi nyertes csapatnak. A verseny a Kevélyeken
kerül megrendezésre. Gyerekfelszerelést a gyerekversenyhez az egyesület biztosít. Aki
szervezésben szeretne segíteni, az Egri Borbálánál jelentkezhet. A versenyt
felszereléssel támogatja az egyesület.
Kertész Ákos a nyár folyamán (május és augusztus között) klettersteit illetve
kanyonos túra szervezését vállalja.
Nyár végi időponttal az immár rendhagyó gyermektúra és családi nap szintén a tervek
között szerepel.
3/2017.04.27. KGY. határozat:
A közgyűlés a tervekkel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.

4.

napirendi pont: Egyéb
Kriston Szilárd kezdeményezte inaktív státuszba helyezését. Siposné Forgács
Veronika a nyár folyamán külföldre költözik, de az egyesület gazdasági irányítását
továbbra is vállalja.
4/2017.04.27. KGY. határozat:
A közgyűlés a fentiekkel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
Micheletzky-Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója,
egyéb nem lévén megköszöni a részvételt, majd a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2017. április 27.
-------------------------------------------Michaletzky-Csikós Emese
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