
Jcgyzőkörrvv
A Dólvitlóki Acro Club lc)30. l,czctijscgúrlcli 11i)2 1 . április ,2 l-cll.

a 6720 Szcged, I(azirlczy tt. 2. sziim aIatti 1,1LlbIlcllisct_,.bcn tlrttltt vezct()sóu.i i"ilósór(jl

l 8:00,1<or.jclcn vatltra]i: Balirzs Clrbor e lrröl,
l(atorla Slrlldor elnökhelyettes
Varga Klrrolv vezetősógi tae
Nag,.), 6,ilrur. vezetőségi ta_e

Lalii lltillcrt vezet(jsé{ri tag

lJulú:,s (ittl,tlt,.

Kilsz,ijrrtcjIll a lnctjclcntclict. rll,,,,,il1,1,1ítonl. hogv a tl íiis vczct(isóci](ji jelcrl varl _s íij. Az iilós határozatl<úpcs. A
lcvczctóst l]aiazs (jábtlr'. a.ic!])zili.iirlvvt,ezetést Pacz()/rbor rógzi, Á rllrpircrlLli porrtol< a l<riretlicl.tjI<:
- a szakosztály,oIi helyzeténck iittci<intóse;
- tag.sági.iogvisztln1,ok átlc]ii!l1ós.. 1agsírg.i.jogviszonn1.,itl l(allcsolat()s l,órclnlck" í'cltcricsztóscL clbírálása;
, alapszabály cs szabályzlttrlli tllcirlosítlisi"javasIatai:
- tcrvcli .r ]0] l-as slczolll,il:
- eg} es[rlct gazdasligi helr,z1.1,1r,,,':. bcf-cktetóseine k irtte I<intósc.
- c.ql cbcli.

. Vatt-c ú1 napircndi ptlllt_javas)at'l
[.;.l f ctl.,Lt,slut nt,ttt lél,tltl tt l,c:cttí,ség eg.1,1ttttt.2iilu3 al/'ogttclla a nupircntli pottlolittl.

l . Szlrlioszlit1,1,ol< hcl,r zcléneli 3rttcl, ir;l .

Balti:.s (júhor,

Nagy bcsziinlo]tj1 nctl várutli, li 5ll!i\(]5./,tiiIVl,czetőkt(il. hiszerl nló9 al s1.1llIl .,lc.jért titIltrnIi.
Nu1l,t,(itihor, l't,rll1t,cs,s,:ív l:,ltíict ;,.l ". ; ., ', . ll'i/r_

] l1cl]Sli)]r()t1 jótszittn ball tcf vc,, i ; ]i iil,' rl (]()I:].oZll i.

I'urgu Ktirtll.t,, (.|l, é.s.\t?rkcln.vrc1lli,'i . , :,liil,\,.
[l.grcl(lrc szct l'arlttali szcdvc ll !:rli,|,].- lIaIllarosan össze kelI lal<rli úkt,t. tltct,t lcsz c:r) l(épzés|iIllt is. FIosszú évek trtárr
rnost cl(jször'lesz crrc leIlelŐs.,l ,:::], .\z clrnéleti képzést a Pl)[. rcnc]szcr.ihcz igazodili. el1llck a próbá_ja is rnost lesz. A
rnagzingépeli is összcrakás c]ijLi l,,

l]dlu.s (júbor.-

csal< ir tltát, lllcglcvti szerzőt],1.,,l ,, ' :".,,s,

c9),cte irl i l<cpzcs1 is tcrvczili,
l,Ltlii llt)lllrt, l,'iltlrlti. t'lt,t,pttlr'í,S:,.," ,. l,1 ,"

'l cii liezd(ikópzós lrctrl volt. .,], "':,"'iílti képzés 1bly,arrlatban varl, A tcIi ápollrsoli rragyobb részt rendben vannaI<.
a kövctl<ezil l<tjt hétben ellic,:. ,:,:]tln. Ila lesz kezdókéllzós, aI<l<<lr itltcnziv _jclleggel vágunk rlajcl belc. Kót
iclcntkez(inI< van tavalvról il," ,l.,rllcrlhirdetve seIn volt liépzésLinl<. Biztosílást a hétcn intéziinl<. Ecldig még nerl
re piiltiink

2 l'agsági.io3visztltl,r,ol<:
l}_tlit-l t i,th,lt,

Az clózii vezct(isógirr clli1.ll, ] 1ic]t, Mos1 htlztltt laIa1.1 le lttl,j.,sztL,st:,
l .tAi ll.,l,., t

Illagvartlrszllg.i l<lL-rblroz is c:,, !',lrt rralal<inel< l<ilbqlrsa l]arldi]ia pr óblridós lagsitga clicn']
N inc,s ,sankinck ki/ilgli,ttt.

Bulú,s (iúl:or
A lcg.Lttóbb n]cgállal]odttlrl]. lcl,ízi(t rnenetrcrrd_iébcn. 'l'öbil ltilr(js a 1agoli. csctlcges törlósc. A legtöbb
szal<tlsztálr vezct(il< rószóről clil, ,, , :- llz adatfrissítés, íg\" ttótlti csitszás i<criil a rcnclszcrbc, Nern l<izárt. hog5, össze l<ell
lllll1c1 lríl,rlicgl úi liözt].r,[iló:;] ] ' '.' ,lltt]<li.ttl élIlessencIi ltz c|ritltcttcli.

kultlntt súniltlt,
Alaps,,.ablrlr szcriIlt cgl,óbl,,i: : il, tijr,ölhctő. lra tletll tcljcsíti .rc]lLtll issitcsi l.ötclclcttsó9ct.

3. Alapszablil,t es szabiil,r,zatoli,tl;L . ' ,i,
IJulű:s (j úbot,. NcIll érliczett.jli,,

4. ]]erve I< a ]02 l-es szczQ,!rtl:
[]ulű.s,(]tihor, l-.zt a rrapirendi 1l, ,:i.llili,rl lcfedttil< a szakosztiil1,<lk hclyzctórrck áttel<intésérról.



5. F.g;,esülct a]]_yils! lle lyzetc:
Ktltotlct SLintltlr i.stltarIeíi u: t:;4,csiilcl é: tt ,:Ltktl,s:/t|ll,rll, unt,ugi helt,zctét.

6. llgl,ebc,lr:
Btllti:,,; (iáhor;

A kilrryvcl(it rna.jd rleg kell kórrli. htlg; a lelt:rr e llenijrzéséhez kószítse elő a nl,ilr,árltartásokat.
kattlna sanclor.

A rnórlcgleadiisi hatziriclő idén nern ttlltjcltlt1 l<i. A litlrlvveló azt rnondta, hogy 1rprilis 3O-ra cI aliarja l<ószítcni a rnórlc.-9.ct,

l]u!ti:,s (]tibor.

A közgr[ilós lcgl'ógs(i hatiiritle, jc rrlá jrrs 3 l. .lavltslotll. lrog.r, célozzuk rncg a nlatjus ] l-ct, llr ltl. l,rrt, t l.tt,.t.l llr, |,is
1artalél<. ha a l<ilrrl vcl(j tllr,:9cstIszttzr, l:l1illaclláttll< a clátLrIlrot',)

l l,.,_.,l,;r.;,_, , lt,,1,t.l1,t ,l it tttlt,,t.
tsaltizs (jcihor:

A k(jze\,iilés időpont;a czck a]íilr.i'rll l01l. rllir jLrs ] l, ltJ:00.
A ki)vctkező vczelőségi időpont;a 2()2l. szcptcrnbe r 1_5. ltl:00.

k.m.f.

L.evezető elnök:

Jcgvzőkön;,v h ite lcs ítő, Jegyzőkönyv h ite Iesítő :

---= 
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Slrrttltl r Lal<i Rtjbcrt

oÉt-vlpÉrl AERo cLUB 1930.
6750Algyő, Téglás u. 151.
Adószám: 19078456-2-06

Bsz. : 1 1600006-00000000-59061849

I]irllizs (labor


