
Jegyzőkönyv
A Délvidéki Aero Club l930. vezetőségének 2022. februát,23-án,

a 67)() Szcgcd. I(azitrczv Lr. 2. szárn alatti klubhel,v-iségben taftotl vezetőségi í_iléséről

l8:O0-ktlr.leletl vatlnal<: tsaIázs Cábor elnök
katona sárrdor elnökhelvettes

Balázs Gábor:
I(öszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 8 fős vezetőségből jelen van 2 fő. Az iilés határozalképtelen. A
megismételt vezetőségi ülést l 8:3O-kor tartjuk.

1 8:3O-kor.lelen vannak: Ralázs Gábor elnök
Kalona Sándor eInö|i|relt,ettes
Nagy, (iábor vezetőségi tag
Ma jdán Pótcr elnökhell,ettes
I-aki Róbert vezetőségi tag

Balázs Gábor: Ismét köszörrtöm a megjelenteket, megállapítorn, hogy a 8 íós vezetősésből .jelen van 5 íő. Az tilés
határozatképes. A levezetést Balázs Gábor, ajegyzőkönyvvezetést Pacz Gábor végzi, A rrapirendi pontol< a következők:

- a szakosztályok helyzetének áttekintése:
- tagsági.jogviszonyok áttekintése. tagsági.jogviszonnyal kapcsolatos l<éreImek. íelter.jesztések clbírálása;
- alapszabály" és szabályzatok módosítási.javaslatai;
- tl 202I -as szcz,ot-t áttc]iintóse.
, tcrr, ck a 2()]],cs szczoIlra.
- egyesi.ile1 gazdasáei helyzetének. bel'ektetéseillel( áttel(intése;
- egyebek.

. Van-e új napirendi pont.javaslat?
Llj javaslat nem lévén a vezető,ség egyhangúlag el/bgacllu a napirendi pclntokat.

l, Szakosztál},ok hel),zetének áttekintése
Balázs Gábor.

hz előző vezetőségi óta érdernben nem történt változás.

2, l ag.sligi.iog.r,isztlnvok:
l]ulú:s G úhor }lozcltt valaki íélter_jcsztést?
X,lctjdűn Péter. A vitorlázórepülő szakosztály Bán Botondot és Kapiszta Járros Istvánt kívánja próbaidős tagnak f'elvenni.
Egyetértetek a felvételével ?

Szavazús:
A vezetőség 5 igen szavazattal, taftózkodás és ellenszayazat nélkül, egvhangrJrlag elfogadta említett személyek í-elvéteIét
próbaidős tagnak.

Bulcl,s Gűbtlt,. Akinek atagclíla 2020. december 3l-ig rendezett, azt nem érinti a f-elszólítás.

Ktt/tttltl ,\rjntltlr A 1lzetési lratirridő tnárcius 3l.; a ltórdőjeles nevekkel l<apcsolatos visszajelzéssel ezt vegyétek
lieyelernbel Igy,ckezzetek a követl<ező l<ét hétberr lezongorázrri a kérdéses neveket.

3. Alapszabály és szabályz4to_k_rlódosítási iavaslQta!.
Balázs Gábor: Nem érkezett javaslat.

4. A 202l -es szezon át_tekintése:
Balázs Gábor. Ezt tulajdonképpen leí'edtük az előző vezetőségin.

_i. l'ervek a 2022-cs s49zo4ra:
,llultltitt Piter. A vitorlázórepiilő szaltosztáh,.jövőre nernzeti bajnokságot rcndez FAl l<lub és vegyes szabad osztály,ban

.július l. és 9. között. AzMYSZ dokLrmentációs rendszerében vannak problérnál<; majd rneglátjuk, hogy ez hatással lesz-e
majd a szezonbeli lehetőségeirrkre.

6 Egypqü!e!_atry3c!_b,cryz919.
Kaíon.a Sán.dor ismerleti az eg,lesül.et és a szakosztályok anyagi helyzetét_
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7 Egy_e_bplc
Balá:s Gábor. Irilormációként: könyvelőt váItottaz egyesület. bár még rnindig van ügyünl< al előú körlyvclőr,cI a korribbi
évekre vonatkozcian.

Bulú:s G ábor,
A következő vezetősógi időpontjára a javaslatom: 2022, április27.

v ez e t. Ős é g, e l fo gad.1 ct d Ú t u m t l t.

Az éves rerrdes közgyűlés időpontjára.javaslaton-r:2022. május 20.
v ez etős ég e l,/ogadj tt d á íu m rlt.

k.m.f,

Levezető elnök:

.Iegyzőkönl,v h itelesítő:

Elfogadjátok a dátumot?

Elíbgadjátok a dáturnot?

/
iFus,anao,, Nlajdán Péter

í, =.-Ba|áz{Gábor

JegyzőkQnyv hitelesítő :


