KSK/W/184/06

Wrocław, 14.01.2007

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu
W dniu 14 stycznia 2007 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Kołłątaja 20 we Wrocławiu
odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Kolei. W zebraniu uczestniczyło 28 członków
Klubu. Zebranie rozpoczął prezes KSK Ryszard Boduszek, który oficjalnie powitał zebranych, proponując
jednocześnie funkcję przewodniczącego zebrania Tomaszowi Maciejewskiemu a sekretarza zebrania
Marcinowi Krajewskiemu. Propozycja Prezesa została przyjęta. Następnie oddał głos przewodniczącemu,
który przedstawił zebranym przygotowany przez Zarząd KSK porządek obrad.
Prezes KSK przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2006, które zostało rozdane w
formie pisemnej (pismo KSK/A/182/06) uczestnikom zebrania. Wspólnie omówiono dokonania minionego
roku.
Sekretarz KSK przedstawił stronę statystyczną działalności Klubu. I tak w 2006 roku: do Klubu
wstąpiło 7 nowych członków, ale nikogo nie skreślono. Aktualnie Klub liczy 58 członków (w tym jeden
honorowy).
Skarbnik KSK złożył sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za okres 01.01.2006 –
31.12.2006:
Koszty statutowe : …………………………………
Przychody z działalności statutowej: ………………
w tym:
Składki członkowskie: ………………………………

16 363,32 zł.
17 430,67 zł

Darowizny...................................................................
w tym z 1%.................

3415,00 zł

2169,67 zł

1752,67 zł,

Po wystąpieniu członków została rozpoczęta dyskusja nad kierunkami działania klubu w 2007 roku
oraz nad wysokością składki członkowskiej. Po przyjętej większością głosów uchwale o konieczności
zmiany wysokości składki zaproponowano dwa warianty:
1. 100 zł na rok, z 50% zniżki dla osób uczących się dziennie
2. 80 zł na rok, z 50% zniżki dla osób uczących się dziennie oraz dla osób nowych osób zapisujących
się do Klubu od połowy roku (to jest od 01.07.2007).
propozycja druga została przegłosowana większością głosów i z mocy uchwały stała się obowiązującą na
rok 2007 – składka 80 zł.
Na zakończenie Walnego Zebrania Członków KSK, przewodniczący zebrania podziękował
wszystkim zebranym za przybycie oraz życzył owocnej współpracy w roku 2007.
Przewodniczący zebrania: () Tomasz Maciejewski
Sekretarz zebrania ; () Marcin Krajewski

