Asociacijos Vilniaus Jachtklubas valdybos posėdžio
Protokolas 2017 m. vasario 07 d.
Įmonės kodas: 190765517

PROTOKOLO Nr. 02/17; 2017 02 07, Vytenio 6/A. Vivulskio 23, Vilnius

Posėdžio pirmininkas – komandoras Linas Baublys.
Apie Valdybos posėdžio vietą ir laiką visiems jachtklubo valdybos nariams nariams buvo
pranešta elektroniniu paštu, telefonu, skelbimais jachtklubo patalpose ir jachtklubo
internetiniame tinklalapyje www.vilniausjachtklubas.lt.
Posėdyje dalyvavo:
Valdybos nariai: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Mantas Klimantavičius, Stanislovas
Butkevičius, Simonas Rasimavičius, Vygantas Stankus. Dalyvauja visi Valdybos nariai.
Posėdžio sekretorius – komandoras, Valdybos pirmininkas Linas Baublys
DARBOTVARKĖ
1. Vilniaus jachtklubo buveinės adreso keitimas.
2. Dėl LBS suvažiavimo sušaukimo. Situacijos pristatymas ir aptarimas.
3. VJ 2017 m. sezono Trakuose varžybų grafiko, formato tvirtinimas.
4. VJ 2017 kreiserinių jachtų taurės nuostatų tvirtinimas (reitingų formulės ir įskaitinių regatų
tvirtinimas).
5. Kiti klausimai.
Svarstyta ir nutarta:
1. L. Baublys. Siūloma pakeisti Vilniaus Jachtklubo buveinės adresą iš Totorių g. 13 į nuomojamas iš Vilniaus
savivaldybės patalpas adresu: Vytenio g. 6, 03104 Vilnius.
Yra pasiūlymas valdybai balsuoti dėl adreso pakeitimo. Kitų pasiūlymų nėra.
Balsavimo rezultatai: už – 7, susilaikė – 0 ir prieš – 0.
Naujas Vilniaus jachtklubo buveinės adresas patvirtintas vienbalsiai.
Svarstyta: Suteikti įgaliojimus komandorui Linui Baubliui (a/k 36109050402), gyv. V.Sezemano g. 6-1, Vilnius)
pateikti naują buveinės adresą Juridinių Asmenų Registrų centrui. Balsuojama: už 7, prieš nėra, susilaikiusių
nėra. Priimta vienbalsiai.
Nutarta: įgalioti Liną Baublį pateikti asociacijos vardu dokumentus Juridinių Asmenų Registrui.
2. Svarstyta: Susiklosčiusi teisinė situacija po įvykusio 2016 12 10 LBS suvažiavimo.
Nutarta bendru pritarimu: pritarti dalies LBS klubų rezoliucijai dėl pakartotino 2016 12 10 LBS suvažiavimo
posėdžio sušaukimo Nidoje kovo 11 ir kreiptis į LBS Generalinį Sekretorių VJ vardu su reikalavimu pakartotiną
posėdį sušaukti. Pritarta vienbalsiai.
3. Svarstyta: VJ 2017 m. sezono Trakuose varžybų grafiko, formato tvirtinimas.
Nutarta bendru pritarimu: patvirtinti varžybų grafiko datas pagal dabar paskelbtą tinklalapyje projektą,
privalomai pasverti visas (dar nesvertas arba kurių duomenys yra netikslūs, labai seni ir pan.) jachtas,
nepasvertoms jachtoms netvirtinti 2017 VJ-DH, iš anksto apie tai įspėti jachtų savininkus, pagal galimybes
padėti savininkams pasverti, matavimo VJ-DH liudijimus 2017 metais savininkams atnaujinti, naudojant 2016
metų ir, ar patikslintus duomenis. Suorganizuoti Joninių ar kitos regatos metu 24h regatą, jos formatą dar
diskutuoti. Patikslinti kiekvienos regatos organizatorių ir atsakingą asmenį. Tinklalapyje pažymėti VJ reitingų
įskaitines regatas, dėl kitų, ne VJ organizuojamų regatų datų skelbimo VJ tinklalapyje nuspręsti kitame
posėdyje.
4. VJ 2017 kreiserinių jachtų taurės nuostatus patvirtinti nekeičiant taškų skaičiavimo formulės, įskaitinės
regatos: Pavasario, Vilniaus mero, Joninių, Karūnos, Vilniaus čemp., KMR, Vienutininkų, Kazino, Stabinio,
Rudens, Krištolo. Metų gale suskaičiuoti ne tik bendros įskaitos taškus bendrai, bet ir reitingus kiekvienoje
įskaitinėje grupėje ir apdovanoti prizais.
Dėl Kuršių marių regatos įtraukimo į reitingus ir jos koeficiento balsuota. Už 4 balsai, 3 susilaikė. Regata
įtraukta su koeficientu 1,5.
5. Kadangi LBS Taryba nusprendė sušaukti Sąjungos neeilinį suvažiavimą Nidoje kovo 11 dieną mes (pagal
Sąjungos Statutą), VJ, turime būtinai išrinkti visuotiniame susirinkime delegatus. VJ valdyba nusprendžia
sušaukti Vilniaus Jachtklubo narių neeilinį susirinkimą, kuris vyks 2017 m. vasario 24 d. (penktadienį), 18 val.,
jachtklubo būstinėje adresu Vytenio g. 6, Vilnius.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Komandoro pranešimas (Pranešėjas: L.Baublys).
2. Delegatų į LBS neeilinį suvažiavimą rinkimas.
3. Kiti klausimai ir vakaronė.
Priimnta vienbalsiai.
Valdybos posėdžio pirmininkas

Linas Baublys

