Jegyzőkönyv
mely készült a Műegyetemi Evezős Club évi rendes közgyűlésén
2020. szeptember 11. 17.00-től
a Club 1237 Budapest, Vízisport utca 44. alatti telephelyén

Jelen vannak: a klub tagjai és sportolói, a mellékelt jelenléti ív szerint, 16 fő.
1. Levezető elnök megválasztása (javaslat: Horváth László)
2. Jegyzőkönyv vezető megválasztása (javaslat: B. Kiss Gabriella)
3. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (javaslat: Németh Zsolt, Garai Zoltán)
4. Szavazat számláló bizottság megválasztása (javaslat: Belina Gábor, Komáromi Bonifác)
5. Szavazás a tisztségviselők választásán kívül a többi kérdésben nyílt szavazás elfogadásáról.
A közgyűlés a fenti 1-5. pontok elfogadásáról 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan
döntött.
6. A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a napirendet:
--1. beszámoló az egyesület tevékenységéről (2019)
--2. közhasznúsági jelentés (2019)
--3. beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, az előző évi költségvetéséről (2019)
--4. a következő évi költségvetési javaslat bemutatása (2020)
--5. a beszámolók (2019) és a javaslat (2020) elfogadása
--6. a klub új tisztségviselőinek megválasztása
A közgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja az ismertetett napirendet.
7.1. Beszámoló az egyesület tevékenységéről, az elmúlt 4 éves ciklusról (Horváth L.):
-alapjaink: az egyesületben egységes közösség felépítése, a korábbi értékek folytatása. Utánpótlás,
felnőtt, masters sportolók összekovácsolása.
-adminisztratív célok: szervezettebb, rendszerezettebb működés megvalósítása
-anyagi biztonság megerősítése
-marketing erősítése (honlap, facebook)
-telepfelújítás: nagy hangsúly az utóbbi években, eddig nagyságrendileg 40 millió forint pályázati
forrást tudtunk bevonni.
-sporteszközök modernizálása: pályázatból, önerőből, tagi összefogásból új hajók vásárlása
-humán erőforrások: 2 fő teljes munkaidőben, többen részmunkaidőben
-eddigi elnökség munkájának megköszönése
-Kovács Imre gazdasági vezető kiemelkedő munkájának megköszönése
7.2-7.3. A 2019-es közhasznúsági jelentés bemutatása és gazdasági beszámolója (Kovács I.)
-szépen fejlődik a klub, nőtt a mérleg főösszeg
-az eredmény a tavalyi évhez hasonlóan pozitív
7.4. Költségvetési terv a 2020-as évre (Kovács I.)
-a várható bevételek és kiadások ismertetése

7.5. A beszámolók és a javaslat elfogadása
A 2019-es beszámolókat a közgyűlés 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
A közgyűlés a megfogalmazott 2020-as költségvetési javaslatot elfogadta, 13 igen, 1 nem, 2
tartózkodás mellett.
7.6. A klub új tisztségviselőinek megválasztása
-a jelölőbizottság bemutatja a jelölteket (Falussy L., Komáromi M.): elnökjelölt Németh Zs., ügyvezető
elnök jelölt B. Kiss G., elnökségi tag jelöltek Horváth László, Kiss Norbert, Komáromi Máté, Pichler
Balázs, Tevesz László, Kekk Andrea, Németh Zsolt, B. Kiss G..
-titkos szavazás az elnök személyéről
A közgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett megszavazta az egyesület elnökének Németh
Zsoltot.
-titkos szavazás az ügyvezető elnök személyéről
A közgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett megszavazta az egyesület ügyvezető elnökének
B. Kiss Gabriellát.
A fenti választásokból kifolyólag Németh Zs. és B. Kiss G. az elnökségi tag szavazásban már nem
szerepelt jelöltként.
-titkos szavazás az elnökségi tagokról
-a szavazás eredménye: Horváth L. 15, Kiss N. 12, Pichler B. 13, Kekk A. 10, Komáromi M. 12, Tevesz L.
12
A közgyűlés Horváth L., Kiss N., Pichler B., Komáromi M. és Tevesz L.-t választja elnökségi tagnak.
Kelt: Budapest, 2020. szeptember 11.
Jegyzőkönyvvezető: B. Kiss Gabriella dr.
Hitelesítők:

