
 
Zápis z 2. členské schůze Aktovky 

 
Druhá členská schůze Aktovky se konala dne 15.9.2011 od 18:00 na sídle sdružení 

Žimrovice 25, Hradec nad Moravicí. Schůze se zúčastnilo 7 členů s hlasovacím právem, 2 
členové s hlasovacím právem se omluvili předem.  
 
Program schůze byl následující: 
 
1. Zahájení 
Prezident Aktovky v 18:00 vítá všechny členy Aktovky, kteří si našli čas na 2. členskou 
schůzi. Děkuje jim za podporu Aktovky. Prezident konstatuje, že schůze je usnášeníschopnou 
a navrhuje hlasovat o programu schůze. 
 
2. Program schůze 
Prezident přečetl program schůze dle pozvánky na členskou schůzi. Oproti pozvánce došlo ke 
změně programu. Program byl doplněn o zprávu revizního komisaře. Prezident přečetl 
opravený program schůze a navrhl hlasovat o změně programu členské schůze. Všichni 
přítomní členové s hlasovacím právem odsouhlasili změněný program schůze. 
 
Usnesení 2/1 – Členská schůze schvaluje program členské schůze v pozměněném pořadí a 
doplněnou o zprávu revizního komisaře 
 
3. Prezident přednesl zprávu o členské základně.  
 
Usnesení 2/2 - Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny 
 
4. Prezident přednesl zprávu o hospodaření sdružení 
 
Usnesení 2/3 -  Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření sdružení 
 
5. Zpráva revizního komisaře 
 
Usnesení 2/4 – Členská schůze schvaluje zprávu revizního komisaře 
 
6. Program činnosti na školní rok 2011/2012 
Turnaj v člověče, nezlob se – říjen, nižší stupeň 
Víkendová vařečka – 25.-27.11.2011 
Výstup na horu – 30.12.2011 
Ples Aktovky – 3.2.2012 
Víkend pro potenciální vedoucí – 9.-11.3.2012 
Florbal dle průzkumu – duben 2012 
Turnaj v ping pongu – únor-březen 2012 
Dětský den – červen 2012 
Letní stanový tábor na Rosolech – prvních 14 dnů v červenci 2012 
 
Usnesení 2/5 – Členská schůze schvaluje program činnosti na školní rok 2011/2012 
 
7. Diskuze 
 Spojena s bodem č.6 programu schůze. 



 
 
8. Závěr 
Prezident děkuje všem členům za účast na 2. členské schůzi Aktovky a ukončuje 2. členskou 
schůzi Aktovky ve 20:45. 
 
 
Mgr. Antonín Hennig 
Prezident Aktovky 
 
 
 
Kontrola: 
Mgr. Pavla Hennigová 
 
 


