
Jegyzőkönyv
A Délvidéki Aero Club 1930. vezetőségének 20 i 8. szepternber 26-án,

a 6120 Szeged, |{azinczy u.2. szám alatti klubhelyiségben taftott vezetőségi üléséről

18:00
Jelen vannak Balázs Gábor elnök

I(atona sándor elnökhelyettes

Balázs Gábor:
Köszöntörn arnegjelenteket, rrregállapítom, hogy a 8 tős vezetőségbőljelen van 2fő. Aztilés határozatképtelen.

18:30
Jelen vannak: Balázs Gábor elnök

Katona Sándor elnökhelyettes
Majdán Péter elrrökhelyettes
Laki Róbert delegált tag

Tanácskozási joggal:
csorba József

Balázs Gábor:
Megállapíton, hogy a 8 fős vezetőségből jelen van 4 íő. A megismételt vezetőségi ülés határozatkéPes. A levezetést

Balázs Gábor, ajegyzőkönyvvezetést Pacz Gábor végzi. A napirendi pontok a következők:

- a szakosztályok helyzetének áttekintése
- a repülő szezon|ezárás előtti ér,tékelése

- téli elrrréleti képzések előkészítése
_ tagságijogviszonyok áttel<intése, tagságijogviszorrnyal kapcsolatos kérelrnel<. lelterjesztések elbírálás a,

- egyebek,

t §zoLqgaé]yok hel},,49te1

Balázs Cábor:
Látszik, lrogy a szakosztályok jól gazdálkodnak. Az adő 10Á rnegérkezett bankszámlánkra: 321 .70l forint jÖtt

össze idén. Nagy dolgokia már nem számíturrk az évben, bár a MATASZ Kupa jövő hét végén kerül

megrendezésre.

M a j dó n P ét er, l, i t o r l úz ór ept:i l ő s z a ko s -.t ti ly.

Idén a kerti tusolón fejiesztetttink, illetve tervezürrk egyéb beszerzést is (szárnytakarÓ. kihúzó felszerelés, stb.). de

tnég nenr tudjuk, rnikórra idózítjük. Az e.jtőernyős verseny figyelembevételével vasárnap lesz kb. 20 felszállásr-rnk

vendégeknek.

C s o r b a J óz s ef, kl a s s z i ku s e.j t ő er ny ő s s z, a ko s z t ály.

A versenyen a keleti oidult fogluk használni, péntektől egész nap l000m-es ugrások várhatóak; 13 csapatnal<

csapatonként 6 ugrást, azaz összesen 80 felszállás tervezünk a két nap alatt, Vasárnap a tarlalék naP.

2. R_epü!ó czsz,o_! _b.e_]yz,elc;

Maldán Péter.
Idén szerencsére esernénytnentesel< voltunk, leszárrrítva az ütl<özést a vitorlázó versenYen, de ez nem a saját

személyzetürrkkel és gépállományunkkal törlént. A téli etméleti képzéssel rnajd csak később foglalkozurik.

.ielenleg a világbajnokság folyarnatban lévő szervezése fontosabb,

Csorba JózseJ':
Az SZTE kurzus idén is kb. 60 növendékkel zajlik, várhatóan a létszám \0 százaléka marad nálurrk. Az

alapképzés elindult, a továbbképzések majdjarruárban indulnak, ill. télen egy újabb alapképzés van tervben.

3. l'qgság! vig4g1yqkjllt,elilnl§se :

l]alűz.s Gtibor.
Nem jelezte senki tagfelvételi szándékát, a törlésel<kel pedig majd a közgyűlés előtti vezetőségin foglalkozunk.



4. Egyeb_e!
Balázs Gábor,

,;agdíjak: a szakosztályok vezetőinek ki fogjuk küldeni a tagdíj tarlozások listáját (különös tekintettel az

egyesületi tagdíjakra). Az a szakosztály, amelyik nem rendezi az idei évet, annak jövőre nern áll módunkban

kifizetést teljesíteni a klub részéről. Az átfutó tételeket is kéretik befizetni (MRSZ-MVSZ, stb.).

A következő vezetőségi ülés tervezett időpontja:2018. december 19,

k.rn.f.

Balázs Gábor

Jegyzőkönyv hitelesítő: Jegyzőkönyv h itelesítő:

a Sándor ajdán Péter

Levezető elnök:

ftr,L


