Jegyzőkönyv
Dunamenti Modellező Baráti Kör

Helyszín: 2018.01.10

Göd Kinizsi út 22. 18.00

Napirendi pontok:
1 .2017 költségek kielemzése
- Beszámoló a közgyűlésen
- Számlák összegzése bankszámla,egyenleg ,stb
2. A 2017 évi költségek fényében a 2018 évi feladatok figyelembe vételével a
2018 éves tagdíjak meghatározása
- tagdíjak: tag 10 ezer ft / év
pártoló tagi hozzájárulás 12 ezer ft /év
nyugdíjas illetve 18 év alatt 50% kedvezmény
14 év alatt ingyenesen biztosítunk tagságot!
A kiadások átláthatósága érdekében a gazdasági ügyekért felelős
elnökségi tagnak Csontó Gyula lett kijelölve,valamint döntés született arról hogy
20 ezer forintig egy személyben dönthet a kiadásról ,e fölötti összeg esetén két
elnökségi tag hozzájárulása szükséges.
Tagi befizetések személyesen Csontó Gyulánál vagy az egyesület
bankszámlájára történő befizetéssel,utalással ( MKB Bank 10300002-1068194449020013) a közlemény rovatban fel kell tüntetni rendes tag esetén : „ Tagdíj”
pártoló tag esetén : „Pártoló tagi hozzájárulás”.
3. Versenyek szervezése.
- 2018-19 évre vonatkozóan.

-FAI versenyek tervezése az egyesület preztizsének növelése és tagjaink
képzettségének megmérettetése érdekében!
- FAI versenyen való részvétel támogatás ,költségtérítéssel!
4. Modellrepterünk „ hivatalos” bejegyzésének elindítása.
- Légtérengedély
5. Tagi létszám és tagfelvétel elemzése.
- rendes tagi lehetőség 40 fő
- pártoló tagi lehetőség nem korlátozott
- a tagok felvételéről „az alapszabály értelmében” az elnökség dönt

6. 2018 évi Egyesületi rendezvények tervezése
- Szeretnénk megrendezni az eddig is megvalósított rendezvényeket de ötleteket
várunk további rendezvények megvalósításához az anyagi kereteinken belül!
- Tavaszi hagyományt teremtő modellbörze
- Gyereknap
- Dunakeszi repülőnap ,esetleg sportág választó
- Házi verseny és családi nap más klubok bevonásával. Díjazás egyedileg.
- Kirándulások,csapatépítők.
- Szakmai kirándulás szervezése költség térítéssel Rep.múzeum ,stb.

7. A szövetség felé az egyesület továbbra is biztosítja az ügyintézést biztosítás
kötés ügyében .Díjait a szövetség határozza meg.
Programokra vonatkozóan javaslatokat várunk az egyesület tagjaitól.

A közgyűlés időpontját igyekszünk a jogszabályi változás beállta utánra kijelölni
melyről mindenki kap értesítést!
Göd 2018.01.10
Pusztay József
Pethő Attila

Csontó Gyula

