Juniorklub Hradec Králové, modelářský klub SM ČR č. 58
JUNIORKLUB Hradec Králové, P.O. Box 70, Riegrovo náměstí 914, 501 37 Hradec
Králové, číslo účtu: 78-7776330287/0100. Kontaktní osoba:
Předseda Juniorklubu Hradec Králové

Mgr. Václav KOHOUT,

e_mail: v.kohout@barak.cz
mobil: 777 758 437,

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU PORADU
27. listopadu 2014 od 18 hodin v restauraci CafeBar v Hotelovém domě
ACADEMIC v Hradci Králové – Heyrovského 1177, www.hotelovydum.cz
PROGRAM:
1 Ohlédnutí za sezónou 2014
Co jsme plánovali a uskutečnili.
2 Návrh aktivit a konkrétních termínů na rok 2015 (jde o návrhy):
Tradičně: Novoroční létání 1. 1. 2015, ve 13 hodin.
Otevírání hradeckého nebe: 28. 3. 2015, v 10 hodin.
Modelářský den 23. 5. 2015, v 10 hodin.
Drakiáda 17. 10. 2015, ve 13 hodin.
NÁVRH A: Spolupráce při zajištění Dne otevřených dveří letiště Jaroměř-Josefov,
modelářská část (16. nebo 30. května 2015).
3 Personalistika a členství
Dvojí - členství v Juniorklubu (klubová průkazka) a ve Svazu modelářů ČR,
evidence u předsedy JK, povinnost zaplatit příspěvek do 28. 2. 2015 (pouze
složenkou nebo převodem!!!), v průkazce platná známka. Přehled aktivních =
platících členů bude průběžně zveřejněn na webu. Členský příspěvek na rok 2015
zůstává stejný: 500,-Kč výdělečně činní, 300,- Kč studenti a senioři.
Návrh B: promyslet způsob hrazení za jednorázové použití letiště nečleny klubu.
4 Finanční situace, akce a pronájem RC letiště
Finanční rozbor za rok 2014 V. Kohout: (příspěvek magistrátu, příspěvky členů,
sponzorský příspěvek firmy JINO, pronájem RC letiště /27.000,- Kč ročně/,
občerstvení a další výdaje), návrh finančního krytí na příští sezónu.
Návrh C: požádat Magistrát města HK o příspěvky na modelářské akce 2015.
5 Provoz na RC letišti „U Terna“
Potřeba dořešit (V. Kohout + T. Svatoš):
•
•
•

Legální parkování vozidel při běžném létání, i při akcích klubu,
Kultivaci příjezdové cesty (štěrkové podloží),
Ověřit reálné možnosti nového povrchu na stávajícím asfaltu,

• Drobnosti (obnova stožáru s větrným pytlem, inovace informačních tabulí).
Návrh D: na jaře uskutečnit brigádu s cílem upravit příjezd, vysekat „taxis“, vztyčit
stožár a případně další nutnosti.
6 Sdělení hosta (upřesníme).
7 Různé …naši jubilanti… fotoreportáže s letošních akcí klubu.
Účastníci porady mají hrazeno občerstvení ve výši 50,- Kč na osobu.
K projednání připravili: V. Kohout a T. Svatoš

30. 10. 2014

