jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 1.12.2015

Zúčastnění: Tomáš Holčík, Radovan Václavek, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková, David Šaur, Andreas Strohbach, Jakub
Graubner, Petr Klinkovský
Omluveni: Eliška Galíková-Kociánová, Marie Pašková, Simona Pavelková
Neomluveni:
Hosté: Silvie Galíková
Nové úkoly:
1) Rada dává za úkol všem vedoucím oddílu do konce měsíce listopadu přihlásit nové členy a odhlásit členy, kteří v roce
2016 nechtějí být dál členy Orla – termín se prodlužuje - nejpozději do 4.12.2015 přihlášky nových členů, nejpozději
do 11.12.2015 odhlášení členů.
2) Výroční členská schůze se bude konat 21.2.2016 od 14.30 hod. ve 2. patře orlovny.
- Rada ukládá všem vedoucím oddílu, informovat své členy o termínu výroční členské schůze a vyzvat je, aby se jí
zúčastnili
- VČS bude volební – do další rady tj. 5.1.2016 navrhnout složení rady na další období
3) Na výroční členskou schůzi připravit ročenku Orla jednoty Zlín. K tomu je potřeba, aby všichni vedoucí oddílů dodali texty
o jejich oddílu (ohlédnutí za uplynulým rokem). Rada žádá vedoucí, aby tak učinili do 31.12.2015 a zaslali na e-mail:
marcela.sousedikovay@gmail.com nebo předali osobně.
4) Všem vedoucím oddílů bylo zasláno hospodaření jejich oddílu. Rada ukládá všem oddílům, aby zápornou částku v
hospodaření oddílu vyrovnali nejpozději do 31.12.2015.
5) Rada vyzývá všechny oddíly jednoty, aby se účastnili soutěží (alespoň jedenkrát ročně) pořádaných Orlem, jestliže jsou
pořádány pro jejich sport (soutěže jsou amatérské) a reprezentovali naši jednotu a aktivity, které se v jednotě Zlín
provozují.
6) Rada upozorňuje všechny vedoucí oddílu, kteří provozují svoji činnost na orlovně, že služba na vrátnici je pouze pro
nájemce. Každý vedoucí oddílu, který končí na orlovně jako poslední, zodpovídá za prostory orlovny (čistota tělocvičny,
zhasnutá světla, vypnuté ventilátory, dobře uzavřená okna apod.) a za uzamčení orlovny.
7) Starosta jednoty informuje radu, že v následujícím roce 2016 bude nutno opravu kotelny.
8) Na ústředí proběhla volba do ústředních rad. Rada jednoty navrhovala do ústřední ekonomicko-hospodářské rady
J. Schneidera, který již v minulém období jejím členem byl. Ústřední radou byl opět nově zvolen.
9) Rada odsouhlasuje přijetí nových členů a předložený návrh na odhlášení členů.
Nejbližší akce
14.12.2015
20.12.2015
26.12.2015

Župní rada a předsednictvo
Předvánoční posezení s DFS Trnečka (J)
Turnaj ve stolním tenise „Memoriál Viléma Korbičky“ (J)

9 .1.2016
11.1. 2016
16.1. 2016
30.01 2016

Běh Moutnice (Ú)
Župní rada a předsednictvo
Župní ples Domanín (Ž)
Ustřední ples (Ú)

13. – 21.5.2016 Ústřední cyklovýlet do Krakova na setkání mládeže s papežem, předběžná cena 10.000 Kč.
(Bližší informace, aktualizace, propozice a přihlášky pro ústřední akce na internetových stránkách Orla: http://www.orel.cz/, pro
župní akce na internetech stránkách župy Velehradské: http://www.orelvelehrad.estranky.cz/, pro akce jednoty na internetových
stránkách jednoty Zlín: http://orelzlin.webnode.cz/, v případě, že potřebné informace na žádné z internetových stánkách
nenaleznete, kontaktujte Marcelu Sousedíkovou)
10) Bude přeposílán e-mailem zpravodaj ústředí všem členům rady a veškeré důležité informace, které budou jednotě Orel
poskytnuty. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, budou k vyzvednutí v sekretariátu Orlovny.
11) Zápis bude k vyzvednutí v sekretariátu Orlovny, bude viset na nástěnce, bude posílán členům rady na jejich emailové adresy.
Termín další rady Orla jednoty Zlín 5.1.2016 v 17.15 hod. na orlovně
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