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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKE PORADY
1 Ohlédnutí za sezónou 2014
Byla úspěšná, rozsahem a aktivitami byla srovnatelná s předchozími sezonami.
Závěr A: Stále platí, že členové klubu mají příjemnou povinnost se jakékoliv formě
zúčastnit alespoň jedné akce.
2 Schválené aktivity v konkrétních termínech na rok 2015
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.
Přiopravit jakoukoliv připomínku výročí 50 let od založení Juniorklubu.
Závěr B: termíny byly přijaty a jsou závazné, byla doporučena 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, 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.
Závěr C: Pozor!!! Členský příspěvek je třeba zaplatit do 20. 12. 2014 (pouze
složenkou nebo převodem!!!), všichni členové mají pověření ověřit platnost
průkazek těch, kteří létají na RC letišti.
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.
Závěr D: požádat Magistrát města HK o příspěvky na modelářské akce 2015.
5 Provoz na RC letišti „U Terna“
Legální parkování na RC letišti vyřešeno, zůstává povinnost příjezdu a aodjezdu po
asfaltové ploše.
Závěr E: potřeba dořešit v roce 2015
• Kultivace příjezdové cesty (přes Technické služby zajistí V. Kohout, úprava
na brigádě v jarním termínu).
• Položení nového povrchu na stávajícím asfaltu (V. Kohout. + T. Svatoš),
• Drobnosti (obnova stožáru s větrným pytlem, inovace informačních tabulí).
6 Tradiční poděkování panu J. Novotnému z firmy JINO, modelářské potřeby, za
přízen a sponzorství. Velmi si toho JK cenní.
Zapsali z jednání členské porady: V. Kohout a T. Svatoš, 30. 11. 2014

