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1. A napirend elfogadása
Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták.
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2. MK saját tulajdonú kft-jének létrehozása
LJ: Javaslom kft. alapítását. Szerintem látható, tiszta üzleti tevékenységet jelent egy kft.,
profit alszámláról bármikor át lehet tenni pénzt.
BR: János piaci tevékenységre, áfa visszaigénylés érdekében szorgalmazza, de az áfa
költséghely kérdése. Ez ugyanúgy működik egyesületi keretek között is, ezért a felvetés
nem állja meg a helyét, sőt nem szerencsés, ha még pluszban egy tulajdonos is van.
LJ: Elfogadom, hogy profitcentrumot hozzunk lére, ebben segítséget kérek, vázlatos
módon írd le.
BR: Leírom az elképzelést és a szabályozást.
LJ: A munka az érdekeltségről kell, hogy szóljon.

BR: Kétféle módon lehet érdekeltséget kialakítani: pénzzel – itt nem működik, és más
módokkal: tanulási, kapcsolatszerzési lehetőséggel.
SZL: Régóta bánt az MK-val kapcsolatban: nagy a fluktuáció, mert nem dolgozunk igazi
kerékpárosokkal. Ha szükség van egy jó sales menedzserre, az üzleti szférából sokba fog
kerülni, de egy biciklis lelkesedésből is csinálná, mert a legfontosabb témakör számára a
bicikli.
LJ: Konkrét emberre kell javaslat..
BR: Tartalmi problémát formai eszközökkel próbálnánk megoldani. Szkeptikus vagyok, hogy
a mai piaci körülmények között, ha egy topmenedzser pusztán az üzleti lehetőséget látja,
akkor sincs ebben akkora pénz. Egy nagyon elkötelezett ember kis affinitással talán jobban
működne.
Nem fogadom el a kft. létrehozására tett indítvány, profitcentrumot javasolok.
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Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy egyelőre nem hozunk létre kft.-t.
BR javaslatot tesz profitcenter létrehozására, működtetésére.
3. Beszámoló a szezonnyitó rendezvényről
SZL: Alapvetően minden jól sikerült, de több volt a negatív visszajelzés, mint a pozitív (CM
nap). A vártnál sokkal többen voltak: 1500-2000 ember.
LJ: Főleg a helyszín a probléma. A város közepén lehetne a CM napján rendezni, mert
erősítik egymást.
SZL: Van mit folytatnunk.
BR: Először el kell döntenünk, akarunk-e ilyen eseményt - folytatást –, ha igen, korán kell
elkezdeni a szervezést.
SZL: A vállalati szekció tagok Ilyen eseményeket szeretik - de még nem fizettek.. A
kommunikációban önállóságot kérek – hozzáférésekkel. Ha volt tavaszi szezonnyitó, legyen
-záró is, így kerete lenne az eseménynek.
LJ: Az időpontot tűzzük ki. Idén még gondoljuk meg a szezonzárót, mert sok esemény van.
A mobilitási hétnek lehetne záróeseménye.

4. Beszámoló a közgyűlésről
LJ: Röviden összefoglalta a közgyűlés eseményét.
5. Beszámoló a „Képzeld el két keréken” pályázatról
LJ: Ismertetette a pályázatot.
6. Beszámoló a BAM jövőjéről
LJ: Fő irány:nem MK szervezi egyedül a BAM-ot, átesszük a vállalatokhoz (decentralizálás).
BR: Aktivizálni kell az eddigi résztvevőket is. Legyenek tagjai az MK-nak, fél év múlva
fizessenek tagdíjat: eddig is kaptak kedvezményeket (kommunikáció, oklevél stb), fél év
múlva a tagsággal járó szolgáltatások is.
LJ: A vállalatok fizessenek, mi a módszert adjuk.
BR: A koncepció jó, egyetértek, de ne csak a vállalat fizessen. Az egyén fizessen
valamennyit és a vállalat is tegyen mellé valamennyit. Egy elem kétséges: hány vállalatot
tudunk meghívni.
SZL: A vállatok önállóságával elvész az irányítás.
BR: Szeretném alaposabban megismerni az új és végleges koncepciót.
LJ: Átstrukturáljuk a vázlatot, amit elküldök. Kiegészítéseket, javaslatokat kérek.
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