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Wrocław, 13.01.2008
Sprawozdanie z Obrad Walnego Zebrania
Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu w dniu 13.01.2008

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu odbyło się w dniu
13.01.2008 we Wrocławiu w sali Młodzieżowego Domu Kultury przy ul . Kołłataja 20 w godzinach
12.3013.30:
1. Sekretarzem zebrania został wybrany poprzez aklamację Marcin Krajewski
2. Sekretarz zebrania ustalił, że w zebraniu udział wzięło 29 członków czyli połowa z 58
członków klubu
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu w roku 2007 przedstawił prezes klubu –
Ryszard Boduszek a finansowe przedstawił skarbnik klubu – Jacek Jerczyński
4. Zarząd Klubu zaproponował Plan działalności Klubu oraz wstępne zestawienie kosztów i
przychodów w 2008 roku.
5. Zgłoszono 3 propozycje dotyczące wysokości składki członkowskiej na rok 2008 : a)
pozostawienie wysokości składki bez zmian, b) podwyższenie do 100 zł, c) podwyższenie
do 120 zł wraz ze zniżką 60% dla członków uczących się w szkołach dziennych (czyli 40 zł)
6. W wyniku głosowania większością głosów wybrana została trzecia propozycja w jako
obowiązująca na rok 2008 (wyniki : 4 głosy za pierwszą propozycją : 11 głosów za drugą
propozycją : 12 głosów za trzecia propozycją : 2 głosy wstrzymujące się)
7. Po przegłosowaniu wysokości składki członkowskiej na rok 2008 w ramach wolnych
wniosków rozpoczęła się dyskusja na temat kierunków działania Klubu w roku 2008 i tak:
a) Klub będzie nadal prowadził renowacje posiadanego zabytkowego taboru kolejowego –
odpowiedzialny – grupa remontowa klubu [Sekcja Taboru].
b) Zostanie zorganizowany promocyjny przejazd pociągu specjalnego z klubowym taborem dla
członków Klubu w celu prezentacji osiągnięć i stworzenia materiałów reklamowych dla promocji
działalności Klubu.
c) Zostanie przygotowany pakiet promocyjny dla członków Klubu (np. koszulka, czapka i inne
gadżety), które każdy zainteresowany członek Klubu wykupi.
d) Zostanie przygotowany materiał opisowy o działalności Klubu w minionym roku do
wykorzystania w czasopismach kolejowych.
e) Zostaną podjęte starania o zainteresowanie działalnością Klubu dziennikarzy ogólnopolskich
gazet.
f) Klub będzie uczestniczył w konkursach ogłaszanych przez władze samorządowe dotyczących
opracowań związanych z kolejnictwem i historią kolei na Dolnym Śląsku.
g) Nastąpi wzrost aktywności w realizacji innych perspektywicznie postulowanych projektów o ile
zawiążą się zespoły wykonawcze.
h) Zostanie zamontowana gablota informacyjna o działalności Klubu na stacji Wrocław Gł.
i) Klub będzie uczestniczył w różnych imprezach i wystawach związanych z promocją transportu
kolejowego.
Sekretarz Zebrania  Marcin Krajewski

