Zápis ze schůze výboru a předsednictva HKO
17.1.2014, sál Sokolovny Police nad Metují
Přítomni: J. Koutský, K. Nováček, M. Stuchlík, K. Sadílková, T. Hornych, J. Škop, P. Axman,
J. Ulvr, M. Karpf
Omluveni: A. Kadlec, M. Lacina
1. Grant ČHS
- odsouhlaseno
2. Grant města Police nad Metují
- podal Pavel Axman
- odsouhlaseno
3. Stanoven termín Výroční konference
- sobota 8. 2. 2014
- navrženo pořádat v Restauraci Sokolovna
- s panem Ficencem prodiskutuje a následně zajistí Pavel Axman
4. Zpráva o stavu pokladny HKO
- zprávu o stavu pokladny podal Pavel Axman
5. Občerstvení organizátorům závodů na umělé stěně
- Pro členy HKO, kteří se podílejí na organizaci závodů Novoroční Open 18.1.2014
bude během závodů uhrazen oběd a občerstvení v restauraci Sokolovna.
Odsouhlaseno výborem HKO.
6.

Klubová trička
- Klubová trička: nemáme odpověď z Blue Fly. Urgovat bude Pavel Axman.

7.

Instruktážní den
- Instruktážní den, termín je stále otevřen. Je nutné navrhnout noví termín na další
schůzi výboru a předsednictva HKO.

8.

Volné vstupy na stěnu
- Ti kteří se podíleli na přípravě závodů (čištění chytů, příprava soutěžních cest,
prostoru Sokolovny či úklidu) budou odměněni následovně:
a. osoby, které nejsou členy 5 vstupů za každý den pomoci,
b. členové klubu – vstup na stěnu až do konce jara 2014 zdarma.

9.

Zájezd v roce 2014
- Pavel Axman a Jiří Koutský oznámili, že rezervovali penzion v Rájci pro oddílový
zájezd v létě. Další informace budou zaslány členům v průběhu roku.

10. Vyúčtování za rok 2014
- Vyúčtování a účetní podklady za rok 2013 předá Pavel Axman pokladníku Jaroslavu
Ulvrovi do 27.1.2014.
11. Kniha o Seznámení s bezpečností na Umělé stěně
- Navrženo zavést knihu, kde osoba svým podpisem potvrzuje, že se seznámila s
pravidly chování a zejména dodržování pravidel bezpečnosti pro lezení na umělé
stěně v Sokolovně v Polici nad Metují.
Zapsal: Milan Karpf, dne 18.1. 2014

