Jegyzőkönyv az Acélgyári Szabadidő Sporthorgász Egyesület 2018. évi
közgyűléséről
Helye: Kazár Kultúrház
Készült: Acélgyári Szabadidő Sporthorgászhorgász Egyesület éves közgyűlésén
Időpont: 2019. február 24.
Megnyitó: 900
Mivel a tagságból 41 fő vett részt a közgyűlésen ( kb. 32 % ) a közgyűlés nem határozatképes, így
60 perc elteltével a közgyűlés újra összehívásra került.
Jegyzőkönyv hitelesítésre a közgyűlés egyhangúan megválasztotta Godó Györgyöt és Forgó Pétert,
valamint Hősfi Lászlót jegyzőkönyv vezetőnek.
1.

Napirendi pontok elfogadása ( 6 db ): egyhangú szavazással 41 fő.

2.

Vezetőségi beszámoló a 2018. évről: Kapás Imre elnök bemutatta a tagság alakulását, a
telepítési adatokat, a fogási adatokat, társadalmi munkák várható menetét, a vezetőség
munkáját, a halőrzést, fegyelmi eljárás nem volt, a vízminőség helyzetét, a hulladák tárolók
megszűntetését, a versenycsapat szükségességét, a 2018 évi tervet, a nyári gyermektábor
sikerességét, és a megyei szövetség munkáját és a rendőrség és az egyesület kapcsolatát.
A vezetőségi beszámolót az abban foglaltakkal együtt a tagság egyhangúlag elfogadta.

3.

Dr. Dérer István beszámolója: nem vett részt.

4.

Pénzügyi és gazdasági beszámoló: Bender Csaba gazdasági vezető megtartotta az éves
beszámolót a kiadások és bevételek alakulásáról 2018.-évben és a 2019. évi tervekről.
Tagdíjak és területi engedélyek alakulása a 2019. évben. Elfogadása 41 fővel egyhangú volt.

5.

Fegyelmi és felügyelő bizottsági beszámoló:
-

fegyelmi bizottság ( Dr. Kalmár Zsolt ) – szabálysértés nem történt.

-

felügyelő bizottság ( Jávor György ) – esemény nem történt
beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

6.

Alapszabály egységes szerkezetének az elfogadása: 41 fő szavazásával egyhangú.

7.

Egyebek:


Kapás Imre ismertette a HENOSZ munkáját.



A külsős területi engedélyek számát 10 darabbal történő emelése, az új külsős
területi engedélyeseknek halasítást kell első alakalommal fizetni, valamint
minden évben a társadalmi munkát ki kell fizetni vagy le kell tölteni - 41 fő
szavazásával egyhangú.



Ifjúsági horgászunk felnőtt horgásszá lép át halasítás megfizetése nélkül, ha
szükséges létszámon felül kell felvenni - 41 fő szavazásával egyhangú.



Dr. Kalmár Zsolt – honlap fejlesztési lehetősége, facebook – interaktívvá tétel
vizsgálata.



A helyi horgászrend módosítása: kizárólag a 70 cm feletti süllőt kell
visszadobni: 11 fő ellene, 1 tartrózkodással, 29 fővel elfogadva.



Amúrra a maximális méret tilalom eltörlése: 9 fő ellene, 32 fővel elfogadva.



Csuka elvitelének mérete maximálva legyen: 2 mellette 1 tartózkodással, 38
fővel elfogadva.
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