
 
Zápis ze 4. členské schůze Aktovky 

 

Čtvrtá členská schůze Aktovky se konala dne 25.8.2013 od 12:00 v Areálu dobré pohody 

v Žimrovicích. Schůze se zúčastnilo 9 členů s hlasovacím právem, 2 členové s nehlasovacím 

právem a 2 hosté. 

 

Program schůze byl následující: 

 

1. Zahájení 

Prezident Aktovky ve 12:00 vítá všechny členy Aktovky, kteří si našli čas na 4. 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. Prezident navrhl hlasovat 

o programu schůze. Všichni přítomní členové s hlasovacím právem odsouhlasili program 

schůze. 

 

Usnesení 4/1 – Členská schůze schvaluje program členské schůze  

 

3. Prezident přednesl zprávu o členské základně.  

 

Usnesení 4/2 - Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny 

 

4. Prezident přednesl zprávu o hospodaření sdružení 

 

Usnesení 4/3 -  Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření sdružení 

 

5. Zpráva revizního komisaře 

 

Usnesení 4/4 – Členská schůze schvaluje zprávu revizního komisaře 

 

6. Jmenování čestných členů Aktovky 

Prezident jmenoval dva čestné členy Aktovky – Zdeňka Jelonka a Katku Jelonkovou 

 

Usnesení 5/4 – Členská schůze schvaluje jmenování čestných členů Aktovky 

 

Program činnosti na školní rok 2013/2014 

 

Členská schůze navrhla a odsouhlasila tyto akce, které chce uskutečnit ve školním roce 

2013/2014. Upozorňuji, že všechny akce se nemusí uskutečnit z důvodu časové 

zaneprázdněnosti organizátorů, ale snahou bude o co největší množství z uvedených akcí. 

Také je možné, že se objeví nějaká neplánovaná akce. 

 

1. Drakiáda  

2. Turnaj v Člověče, nezlob se 

3. Výstup na horu 

4. Turnaj v ping pongu 

5. Turnaj v badmintonu 



 
6. Soutěž v pétanque 

7. Oslava svatého Mikuláše 

8. Paintball 

9. Letní stanový tábor nebo cyklotábor (závisí na termínu a tábořišti) 

10. Tematicky zaměřený víkend  

 

 

Usnesení 3/5 – Členská schůze schvaluje program činnosti na školní rok 2013/2014 

 

7. Diskuze 

 Spojena s bodem č.6 programu schůze. 

 

8. Závěr 

Prezident děkuje všem členům za účast na 4. členské schůzi Aktovky a ukončuje 4. členskou 

schůzi Aktovky v 14:06.  

 

 

Antonín Hennig 

Prezident Aktovky 

 

 

 

Kontrola: 

Mgr. Pavla Hennigová 

 

 


