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Az előző vezetőségi ülés után történt események
Simon Péter tájékoztatója az egyesület anyagi helyzetéről.
Az éves feladatok teljesülése
A 2013-as évre vonatkozó hal vásárlás megbeszélése
A taglétszám növelése fiatal horgászokkal

Csernik József, az egyesület elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a
vezetőség határozatképes. Csigi János alelnök más irányú elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt
venni. A beterjesztett napirendet a vezetőség egyhangúan elfogadta.
1. A 2012. évre tervezett haltelepítések befejeződtek és a kifizetésük is megtörtén. Az utolsó adag 650
kg dévér keszeg volt. A tó vízszintje kedvezően változik, ugyan is a legnagyobb örömünkre a patak
újra szállítja a vizet. E ténynek az ismeretében a következő évre szóló, de ez évben folytatódhat a
haltelepítés.
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2. Simon Péter tájékoztatta a vezetőséget, hogy az ez évi működésünkhöz és az utolsó telepítéshez
szükséges anyagi források rendelkezésre állnak. Részletesen ismertette a 2012. október 30-ig az
egyesület pénzügyi gazdálkodását. Ebből megállapítható, hogy a tartalékok érintése nélkül is
biztosítható az egyesület ez évi zavartalan működése.
3. Az éves tervezett feladatok, események, rendezvények maradéktalanul teljesültek. A társadalmi
munkák is megtörténtek. A tógazda szolgáltatja a gazdasági vezetőnek azon tagok névsorát, akik nem
vettek rész a kötelező munkákban. Ennek jelentősége a következő évi befizetéseknél jelentkezik majd.
4. A következő évi első haltelepítést a vezetőség döntése értelmében ez évben végezzük el, tekintettel
a mostani alacsonyabb halárakra. December 31-ig a tóba kerül 1.500 kg kárász, 1.000 kg amur,
befagyás előtt 1.500 kg háromnyaras ponty, ha nincs befagyás januárban kerül leszállításra ponty.
5. Sajnos az egyesület átlag életkora növekszik, egyre többen nem tudnak halőri szolgálatot ellátni
egészségügyi okok miatt. Többen jelezték már szándékukat, hogy a következő évben jogfenntartási
státuszt választanak. Ez gondot jelenthet a következő évi ügyeleti beosztásban. Kérjük a tagságot,
hogy az ismeretségi körben lévő fiatal arra érdemes horgászokat szervezzenek be a csapatunkba. A
vezetőség jelentős kedvezményeket javasol a taggyűlésnek a fiatal újbelépők egyszeri belépési díj
mértékével kapcsolatban.
Miután Csernik József kérdésére, miszerint van-e további észrevétel, javaslat a válasz nemleges volt,
az elnök megköszönte a vezetőségi ülésen való részvételt és az ülést bezárta.

Szekszárd,2012.november. 07.
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