Zápis ze schůze členů organizačního výboru
Místo konání: Červený Hrádek, 60
Datum konání: 28. 4. 2017, 16:00
Přítomní: Mgr. Michal Füleky, Bc. Nikola Füleky, Barbora Dančová, Ing. Radomíra Dudlová,
Martina Tomášková

1) Všichni přítomní byly zvoleni dne 9. 4. 2017 členy organizačního výboru, k volbě
došlo členskou schůzí dle Volebního řádu. Výbor má pět členů a tvoří jej předseda,
místopředseda, hospodář, poradce chovu a výcvikář. Členové výboru si rozdělili a
potvrdili úkoly tak, aby výbor klubu zabezpečil splnění všech bodů, které schválila či
schválí členská schůze a aby byly zajištěny další povinnosti z činnosti klubu
vyplývající.
Rozdělení funkcí bylo potvzeno následovně:
Mgr. Michal Füleky – předseda klubu
Ing. Radomíra Dudlová – místopředsedkyně klubu
Barbora Dančová – poradkyně chovu
Bc. Nikola Füleky – výcvikářka
Martina Tomášková – hospodářka
2) Na schůzi byly rozděleny první úkoly k provedení všech nutných změn spojených
s přesunutím sídla klubu a s registrací změn v organizačním výboru a revizní komisi +
informace o změnách na ČMKU a ČMKJ
Z: Mgr. Füleky + ostatní členové poskytnou nezbytnou součinnost
T: ihned
3) Zajistit aktualizaci klubových stránek – prozatím ve spolupráci se stávající správkyní
Radanou Janků. Zajistit nového správce.
Z: Ing. Dudlová
T: aktualizace webu - ihned
T: nový správce – 30. 6. 17
4) Připravit na webové stránky informaci o výcvikovém dni a úvodní slovo předsedy.
Z: Mgr. Füleky + Bc. Füleky
T: v průběhu května
5) Prověřit aktuální stav Zpravodaje (již ve velkém zpoždění) – s panem Maślankou
Z: B. Dančová + Mgr. Füleky
T: ihned
6) Revize pohárů – seznam potřebného nákupu pro speciální výstavu v Náměšti na Hané
Z: B. Dančová
T: 21. 5. 17 (poslední uzávěrka pro přihlašování na speciální výstavu)

7) Předání agendy hospodářky – dokumentů. Faktické provádění bankovních operací
bude možné až po provedení všech změn na rejstříku.
Z: Ing. Dudlová + M. Tomášková
T: Dokumenty – předání – ihned
T: předání bankovnictví – ihned po proběhnutí změn v registru

Zapsala: Ing. Radomíra Dudlová
Dne: 28. 4. 2017

