ZÁPIS O PRŮBĚHU ČLENSKÉ SCHŮZE

základní organizace ČSCH ZO MCC – MORAVIA CAT CLUB,
konané dne 01.11.2011 na adrese Kounicova 67a, Brno
Přítomno : 27 členů

Zahájení
Schůzi zahájil v 17.30 hod. pan Reijers, předseda ZO. Na schůzi bylo v tu chvíli přítomno podle prezenční
listiny 27 členů. Schůze není schopná usnášení.
Předsedající čl. schůze : p. Reijers
Zapisovatel čl. schůze: pí Arcanidu
Program schůze :
1./ Předseda přivítal přítomné členy a novým členům předal členské průkazky, a sdělil svou novou adresu a
telefonní kontakty, požádal jednatelku o zaslání nových kontaktů členům emailem.
Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů na schůzi není možno volit předsedu revizní komise, dle
původního programu, a toto bude uskutečněno na nejbližší členské schůzi.
2./ Paní Boušková zhodnotila MVK 2011 z finančního hlediska. Paní Arcanidu rozdala všem přítomným
členům vyúčtování výstavy, kde byly zveřejněny veškeré příjmy i výdaje z pořádání výstavy 2011. Paní
Boušková zhodnotila výstavu pozitivně, se ziskem necelých 31tis Kč.
Paní Marková se zeptala na odměny pro členy, kteří výstavu připravovali – paní Boušková jí sdělila, že
všichni pracovali a připravovali výstavu bez nároku na odměnu a mnohdy i ze svých finančních zdrojů.
Paní Arcanidu a pan Reijers zhodnotili výstavu z hlediska kladných ohlasů vystavovatelů i posuzovatelů jako
úspěšnou.
Paní Arcanidu sdělila členům aktuální stav na účtu ZO ve výši 42 582 Kč. Tato částka obsahuje i členské
příspěvky nově příchozích členů.
3./ Pan Reijers přednesl členům návrh na pořádání III a IV. MVK v květnu 2012. Výstava se bude konat při
semináři World Cat Congress. http://www.worldcatcongress.org/ Pan Reijers představil předpokládané
posuzovatele (prezidenti světových organizací koček), představu o jejich počtu, náklady na jejich cestovné,
možnosti pronájmu dvou pater v hotelu Avanti, významnost celé akce aj.
Možnosti financování WCC ve spojení s výstavou zjišťuje pan Reijers a tyto budou ještě upřesněny.
Paní Marková položila dotaz, jak bude uhrazena případná finanční ztráta z pořádání MVK 2012. Pan Reijers
odpověděl, že případnou ztrátu uhradí World Cat Congress.
Paní Lepková tlumočila členům zájem společnosti Royal Canin stát se na naší MVK 2012 generálním
sponzorem.
4./ Návrhy ZO na Plenární Zasedání 2012 – pan Reijers seznámil členy s návrhy. Paní Arcanidu rozdala
členům návrhy, členové doplňovali návrhy svými postřehy.
Viz příloha Návrhy_zasedání_2012_ZO_MCC.doc
Paní Arcanidu přidala návrh na doplnění krycího listu a doplnění bodu 1 a 2 o slovo „dospělý člen“, paní
Lepková přednesla návrh na zpřísnění veterinárních podmínek, oba návrhy viz výše zmíněná příloha.
5./ Různé – paní Boušková vyzvala členy, kteří neobdrželi členské známky za rok 2011, aby si je vyzvedli,
zároveň rozdala známky několika přítomným členům.
Paní Boušková vyzvala členy, aby členský příspěvek 400Kč na dospělého člena a 150Kč pro mladého
chovatele posílali na č. účtu naší ZO.
Paní Arcanidu připomněla, že je nutné při platbě na účet uvést členské číslo a jméno člena pro lepší
identifikaci platby.

Schůzi ukončil předseda po 19té hodině.
V Brně 02.11.2011
Zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka

