Pozvánka na výroční členskou schůzi Českolipského VCC
která se bude konat v jídelně Domova mládeže v České Lípě dne 8. 11. 2018 od 18 hodin.
Adresa:
Havlíčkova 443/9, 470 01 ČESKÁ LÍPA
GPS Souřadnice:
50.6885492N, 14.5333561E
Program:
1. Zpráva o činnosti klubu. Burza pro členy.
2. Přijetí nových členů a čekatelů na členství v klubu.
3. Volby předsedy, místopředsedy, členů výboru a kontrolní komise, změna stanov.
4. Zpráva o testacích v roce 2018.
5. Diskuse.
6. Večeře.
Dle stanov musí každý zaplatit členský příspěvek na rok 2019 do 31.12.2018, jinak mu bude
automaticky ukončeno členství v klubu. Příspěvek je jako vždy možné uhradit na schůzi.
Na schůzi se také dozvíte termín bowlingového setkání na konci roku.
Informace k bodu 3: Změna stanov se týká článku VI. bodu 2. – vzhledem k odchodu některých
členů výboru bude projednán návrh na změnu počtů členu výboru a to na sedm (7) členů.
Navrhované nové znění Čl. VI. bodu 2. :
Výbor je statutárním orgánem Spolku. Výbor má sedm (7) členů.
Zájemci o práci ve výboru klubu a kontrolní komisi ať se přihlásí před schůzí u předsedy klubu a následně se dostaví na schůzi výboru dne 5.11.2018.
______________________________________________________________________
Informace:
-

Klubová burza se bude konat dne 20.10.2018 v Jezvé – penzion u Panny (viz mapa na našich www
stránkách www.vcc-cl.cz). Prodávat i kupovat mohou členové klubu, přivezte vše, co se Vám nehodí a
ostatním se hodit může. Nákup – prodej – výměna. Areál vedle penzionu bude otevřen od 8 hod. K dispozici nebude občerstvení ani záchody!

-

Klubový výlet do Kopřivnice (2 muzea). Odjezd 10.11.2018 v 6:00 od KD Crystal v České Lípě.
Návrat po 22. hodině. Cena 500,-Kč/osoba (člen, čekatel + rodinný příslušník). Ostatní nečlenové
800,-Kč/os.
V ceně autobus, vstupy do muzeí, oběd. Možnost zakoupit párky + nápoje u řidičů autobusu.
Přihlášení + platba u Edy Kohouta, Vězeňská 187, Česká Lípa nejpozději do 25.10.2018
Parkování:

- u Úřadu práce/finančního úřadu, ul. Bezručova
GPS: 50.6872092N, 14.5296814E
- parkoviště „u kruháče“ – Roháče z Dubé
GPS: 50.6898836N, 14.5345925E
- ulice Havlíčkova
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P. Bolehovský
předseda Českolipského VCC

