USNESENÍ
Členské konference Horolezeckého klubu OSTAŠ Police nad Metují
konané dne 15. února 2020 v Polici nad Metují v hospůdce SOKOLOVNA

A. Členská konference bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti klubu v roce 2019
2. Zprávu o hospodaření klubu v roce 2019
3. Zprávu sboru revizorů o kontrole hospodaření v roce 2019
B. Členská konference schvaluje:
1. Program akcí na rok 2020 v tomto rozsahu:
a. lezecké závody „Novoroční open“
b. dětské lezecké závody
c. sportovně-společenská akce „Otevírání skal“
d. instruktážní den (povinný pro všechny nové členy a členy mladší 18 let)
e. klubový zájezd do skalní oblasti
f. skalní brigáda
g. společenská akce „Poslední slanění“
h. účast členů při akci Tajfunky
i. účast členů při pouťovém stavění na Budíku
j. oslava výročí 30. let od založení HK Ostaš
2. členské příspěvky pro rok 2020 ve výši 200,- Kč/osoba (v případě dospělých) a
100 Kč (v případě členů do 18-ti let).
3. Splatnost členských příspěvků do 20. 3. 2020;
4. Výsledky voleb předsedy, výboru a náhradníků výboru klubu v tomto složení:
předseda:
Tomáš Hornych
členové výboru: Pavel Lokvenc, Jiří Škop, Jan Lokvenc, Pavel Axman, Jiří
Koutský, Karel Nováček, Michal Stuchlík
náhradníci:
Dušan Hejl, Martin Hruška, Míra Hornych, Marek Lacina, Lumír
Pražák
5. zorganizovat zájezd do skalní oblasti na území ČR;
6. doplnění společensko-kulturní akce – návštěva pivovaru – do návrhu akcí;
7. opravu dopadiště na boulderové stěně s tím, že o rozsahu investice rozhodne
výkonný výbor na základě rozpočtových možností klubu;

8. dokoupení chytů na stěnu s tím, že o rozsahu investice rozhodne výkonný výbor
na základě rozpočtových možností klubu.
C. Členská konference dále bere na vědomí:
•

výši příspěvků ČHS a ČOS na rok 2020;

•

pozvánku na 15. května k Lidmanom: přednáška Dr. Mikuláše Led, pískovec,
dinosauři.

D. Členská konference pověřuje výkonný výbor klubu:
•

přípravou zájezdu do skalní oblasti, a rozhodnutím o cílové destinaci na
základě většinového zájmu účastníků zájezdu;

•

ve spolupráci s D. Hejlem opětovně uspořádat výkonnostní soustředění
tvrdého jádra klubu v pivovaru zvoleném na základě ankety mezi členy klubu;

•

připravit investiční akce (nákup chytů, úpravu dopadiště na boulderovce)
s ohledem na rozpočtové možnosti klubu;

•

ve spolupráci s předsednictvem spolku zajistit oslavy výročí 30. let od založení
HK Ostaš;

•

aby vyzval členy k předložení seznamů horolezecké literatury, které jsou
jednotliví členové schopni zapůjčit ostatním, a tento seznam zpřístupnit na
webu klubu;

•

rozhodnout o možnosti výběru členských příspěvků na členské konferenci v
roce 2021 v hotovosti;

•

prověřením možnosti zavedení on-line plateb přes webové stránky klubu;

•

pověřit výbor projednáním výše vstupného po porovnání výše na jiných
stěnách v regionu.

Usnesení bylo schváleno většinou přítomných.
Hlasování: 47 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
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