JEGYZİKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2012. június 4-én, 16.15-.19.00-ig megtartott elnökségi üléséről
Jelenlévők:
Braun Róbert (továbbiakban BR), elnökségi tag
Erdős Zoltán (továbbiakban EZ), elnökségi tag
Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag
László János (továbbiakban LJ), elnökségi tag
Veszelovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag
Bársony Zsolt (továbbiakban BZS), EB elnök
Novák Péter (továbbiakban: NP), EB tag
Töreki Attila (továbbiakban TA), EB tag
Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető
Szemere László MK tag (vendég)
Varga Andrea MK választmányi tag (vendég)

Az ülésen érintett témák:

• Bemutatkozások MK részéről
•Ügyvezető személye és feladatai
•Elnökség tagjainak beszámolója a vállalt feladatokról.

A napirend elfogadása
Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták.
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LJ: Megnyitja az ülést, ezt követően az MK munkatársai – Papp Krisztina, Barna Miklós, Szemere
László, Kilián Zsolt, Lagler Nóra, Varga Andrea - 10-15 percben bemutatkoznak, röviden ismertetik
munkájukat az elnökséggel.

Ezt követően Zöldiné Bojtor Aliz ismerteti elképzeléseit, feltételeit az ügyvezetői munka elvállalásáról.
Az elnökség a döntést az ügyvezető személyéről elhalasztotta a következő ülésükig.
BR: Javasolja, hogy a Helyben vedd meg projektet kapcsoljuk össze a BUBI-val
LJ: Fővárosnak kell, hogy tetsszen az ötlet, előzetes egyeztetés szükséges.
LJ. Kinek lesz a feladata a müködés finanszírozásának kérdése?
VZS: Az elnökség dolga, maximálisan dolgozzon a szponzorokért, forrásokért stb. a végrehajtó az
ügyvezető.
BR: Mi azt vállaltuk, hogy felkérésre hozzátesszük, amit hozzá tudunk tenni, szerintem a pénzszerzés,
mint feladat az ügyvezetőé, akinek az elnökséget a leghatékonyabb szolgálatába kell állítani.
EZ: A likviditást nem az elnökség fogja biztosítani.
VZS: Ha üzleti terv jó, a finanszírozás is rendben kell, hogy menjen.
LJ: Eddig ezt a nagyságrendet voltunk képesek előteremteni, az elnökség dolga megteremteni a
további lehetőségeket, forrásokat. Javaslom, hogy erre készítsünk tervet, és a következő elnökségi
ülés csak ezzel és az ügyvezetés kérdésével foglalkozzon.
Határozat a teendőkről a következő ülésig:
- Beszámoló elkészítése az eddig elvégzett munkáról az elnökség tagjaitól.
A határozatot elfogadása.
A határozatot a teendőkről a jelenlévők egyhangúan elfogadták.
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Következő elnökségi időpontja: június 25. 16,00 óra

