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Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Michaletzky-Csikós Emese elnök megnyitja a közgyűlést, bejelenti, hogy a közgyűlés
határozatképes, tekintettel arra, hogy a tagok több mint fele jelen van.
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 Fodor Ádámot. A javaslatokat mind a felkértek, mind a jelenlévők
egyhangúlag elfogadják.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1.
2.
3.
4.

Pénzügyi helyzet és 2017-es beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
Elmúlt időszak túráinak kiértékelése, tervek, igények a jövőre vonatkozóan
Túrák szervezése, túraterv, klubestek tartása
Egyéb

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1.

napirendi pont: Pénzügyi helyzet és 2017-es beszámoló és közhasznúsági jelentés
elfogadása
Michaletzky-Csikós Emese elnök ismerteti az aktuális pénzügyi helyzetet, illetve a
2017 évi mérleget, eredményt, a kiegészítő, valamint a közhasznúsági mellékletet.
2017 évi eredményünk 0 forinttal zárult, azaz pontosan sikerült elköltenünk a
maximálisan rendelkezésre álló összeget.
Jelenleg az Egyesület bankszámláján 589 143 Ft található.
1/2018.05.17. KGY. határozat:
A közgyűlés a 2017 évről szóló, külön íven megfogalmazott beszámolót egyhangúlag
elfogadja.

2.

napirendi pont: Elmúlt időszak túráinak kiértékelése, tervek, igények a jövőre
vonatkozóan
Húsvétkor Nagy Zsófia és Gacsári Zoltán szervezésében megvalósuló három napos
hétvégén Jósvafőn gyűltek össze a túrázni és kikapcsolódni vágyók, ahol a
Baradlatetői-zsombolyt, a Húsvét-, Vass Imre- és Kossuth-barlangokat látogatták meg
a résztvevők, illetve a Gömör-Tornai-karszt felszínén tettek kirándulásokat.

Guanó Barlangjáró Csoport
Közgyűlési Jegyzőkönyv
2018-05-17
Az első negyedévben több alkalommal kerültek megszervezésre kisgyerekes túrák a
Mátyás-hegyi barlangban, illetve ezzel párhuzamosan tematikus anyuka túrák is
zajlottak.
A következő nagyobb rendezvényünk a Rezi majális volt, ahol közel 60 fő, köztük 32
gyermek gyűlt össze, hogy tartalmasan töltse a szabadidejét. Az ott töltött 4 napban a
társaság járt a környék kirándulóhelyein, biciklizett a Keszthelyi-hegységben, illetve
járta be a Kessler Hubert-, a Berger Károly-, a Csodabogyós- és a Cserszegtomajikútbarlangokat.
Az idei Mátrabérc nevű teljesítménytúrán nevező barlangász különítményt
egyesületünk tagja, Fodor Klára is erősítette.
Az egyesület tagjai rendszeresen vesznek részt segítőként az MKBT Verocs
Szakosztályának túráin, ahol fogyatékkal élő, halmozottan sérült gyermekek számára
nyújtanak lehetőséget barlangi élmény- és mozgásterápiára.
Az első negyedévben is folytatódtak a túrák a Mátyás-hegyi barlangban, idén is
minden hétre szóló engedélyünk van a barlang látogatására.
2/2018.05.17. KGY. határozat:
A közgyűlés a túrákkal kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
3.

napirendi pont: Túrák szervezése
Az idei Hágó-kupa 2018-05-25 – 27-i dátummal kerül megrendezésre
Klastrompusztán. Az egyesület a gyerekverseny szervezéséhez a szükséges
felszerelések biztosításával járul hozzá.
Június 16-án Holló Zoltán gyerektúrát szervez a Mátyás-hegyi barlangba.
Július 14-15: Bükk, Kertész Tímea szervezésében.
Nyár folyamán Kertész Ákos klettersteig túrát szervez.
Szeptember 1-i hétvégén az immár rendhagyó gyermektúra és családi nap szintén a
tervek között szerepel Fodor Klára szervezésében.
Nyári programok között szerepel még a montenegrói, illetve a Canin expedíciókhoz
való csatlakozás, kutatásokban való részvétel.
3/2018.05.17. KGY. határozat:
A közgyűlés a tervekkel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.

4.

napirendi pont: Egyéb
Micheletzky-Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója.
Egyéb nem lévén, megköszöni a részvételt, majd a közgyűlést berekeszti.
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