Vilniaus Jachtklubo valdybos posėdžio
Protokolas 2016 m. gruodžio 07 d.
PROTOKOLO Nr. 12/10; 2016 12 07, Vytenio 6/Vivulskio 23, Vilnius

Posėdžio pirmininkas – komandoras Linas Baublys.
Posėdyje dalyvavo:
Valdybos nariai: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Mantas Klimantavičius, Vygantas
Stankus, Stanislovas Butkevičius
VJ nariai: -Eugenijus Čabys
Posėdžio sekretorius – Linas Baublys
DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimui artėjant.
2. Naujų įstatų projekto aptarimas.
3. Vaikų buriavimo rėmimas 2017
4. Diskusija dėl vatžybų Trakuose 2017, formatas, reitingų skaičiavimo metodika.
NUTARTA:
1. Nutarta: vykdyti kaip suplanuota Vilniaus Jachtklubo narių visuotinį susirinkimą 2016 m. gruodžio
9 d. (penktadienį), 18 val., jachtklubo būstinėje adresu Vytenio g. 6 / A.Vivulskio g. 23, Vilniuje.
Patvirtinta ir aptarta susirinkimo darbotvarkė:
1. Krištolo taurės ir VJ sezono įskaitos apdovanojimai
2. Komandoro pranešimas (Pranešėjas: L.Baublys)
3. Iždininko ataskaita (Pranešėjas: K.Jurevičius)
4. LBS ataskaitinio - rinkiminio suvažiavimo delegatų tvirtinimas
5. VJ Statuto ir valdymo organų pakartotinis patvirtinimas (Pranešėjas: L.Baublys)
6. Kiti klausimai ir vakaronė.
2. Aptartas VJ įstatų projektas, pakoreguojant 4.4 punktą dėl narystės stabdymo laiku nesumokėjus
nario mokesčių. Projektas yra pateiktas Notarui peržiūrėti. Nutarta: jei bus Notaro pastabų
pakoreguoti tekstą ir teikti visuotinam susirinkimui tvirtinti.
3. Aptarta: buvo nuspręsta vaikų sportui 2016 m. skirti viso 5000 eur. Išleista 5900, iš jų 3000
australietiško lazerio pirkimui, apie 1000 išleista pridėjus prie gautos 5000 eur paramos
mikroautobuso vaikams vežioti pirkimui, apie 900 eur išlaidos katerio, autobuso remontui, kurui,
kitoms sporto smulkioms išlaidoms. Nutarta: (balsų dauguma) finansuoti priekabos šertbotams ir
kateriui vežioti pirkimą už2000 eur., finansuoti 3 lenkiškų optimistų nupirkimą už 1000 eur. Treneris
pateikia kitam posėdžiui ataskaitą apie vaikų buriavimą Trakuose, Lietuvos varžybose 2016 m.
sezone ir planus 2017 ir gaires dar dviem metam. Kąstytis išsiaiškina situaciją su antruoju treneriu.
Tada spręsti apie vaikų buriavimo sporto smulkių išlaidų finansavimą 2017. Vaikų buriavimo sporto
veiklą koordinuoja VJ komandoras ir „Žalgiriečio“ prezidentas.
4. Nukelta kitam posėdžiui.
5. Kitą posėdį organizuoti 2017 sausio 5 – 15.
Valdybos posėdžio pirmininkas

Linas Baublys

