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Nr.
1.

2.

Svarstyta:
Dėl Vilniaus Jachtklubo
statuto pakeitimo projekto

Dėl VJ patalpų nuomos
sutarties registravimo
registrų centre, patalpų
draudimo, ir sutarčių su
komunalininkais sudarymo.

Nutarta:
Balsavimo dėl statuto pakeitimo projekto aptarimas.
Apsikeista nuomonėmis dėl juridinių asmenų
įtraukimo į Vilniaus Jachtklubo veiklą. Valdyboje
nėra sutarimo dėl jachtklubo plėtros galimybių
suvienijant Vilniaus mieste veikiančius klubus.
Klubai gali turėti per daug įtakos ir tenkinti savus
interesus.

Atsakingas:
M. Klimantavičius

Pavasariniame visuotiniame Vilniaus Jachtklubo
narių susirinkime teikti atnaujintą statuto projektą
tvirtinimui. Statuto projekte numatyti, kad juridiniai
asmenys turi 1 balsą visuotiniame susirinkime.

L. Baublys

Įregistruoti Vilniaus Jachtklubo patalpų nuomos
sutartį registre.

L. Baublys

Išsiaiškinti sąlygas dėl patalpų draudimo, pateikti
valdybos svarstymui. Taip nuamto nuomos sutartis.

M. Klimantavičius

Išsiaiškinti situaciją ir sudryti sutartis dėl
komunalinių paslaugų – vandentiekio, elektros.

K. Jurevičius

Atlikus šiuos veiksmus bus atliekamos sekančios
procedūros, dėl stogo remonto Vilniaus Jachtklubo
patalpose. Šiuos darbus turi atlikti pastato
nuomotojas – Vilniaus miesto savivaldybės
administracija.
Suremontavus stogą, bus sprendžiama dėl patalpų
vidaus apdailos darbų.
3.

Dėl 2014m. varžybų tvarkos
pakeitimų ir tvarkaraščių
atnaujinimo

Atnaujinti ir 2014m. Kovo 5d. valdybos posėdžio
metu pateikti valdybai tvirtinti Vilniaus Jachtklubo
2014m. varžybų reitingo nuostatus. Patalpinti
Vilniaus Jachtklubo interneto tinklapyje

L. Baublys

4.

Dėl vaikų sportinio
buriavimo Vilniaus mieste

Rengiama buriavimo mokyklos programa 2014m.,
užsiemimai vyktų Vilniaus Jachtklube / Trakų „Žalgirio“
jachtklubo bazėje.
Šiam momentui dar nėra rastas asmuo, kuris galėtu imtis
pilnos atsakomybės / perimti trenerio pareigas Vilniaus
Jachtklube.
S. Raimavičius – savanoriškais pagrindais prisidėtu
skirdamas 3 savaitgalius ir nuvežtų vaikus į 1 varžybas
antroje vasaros pusėje ar rudeniop.

M. Klimantavičius

Pristatyta LBS įsteigtos Vilniaus sportinio buriavimo
mokyklos vizija apjungiant NBA, Vilniaus Jachtklubo,
„Sietyno“sporto mokyklos, BSK „Žalgirietis“, Trakų
buriuotojų klubo, Gero vėjo klubo pastangas bendram
darbui dėl vaikų sportinio buriavimo Vilniaus regione.

D. Gerasimavičius

Atlikti narių apklausą aktualiais Vilniaus

L. Kižys

5.

Dėl Vilniaus Jachtklubo

narių apklausos aktualiais
klausimais.

Jachtklubui klausimais. Apklausą vykdyti el. paštu.
Patvirtintas L. Kižio pasiūlytas klausimynas
Pateikti L. Kižiui klubo narių el. pašto adresus.

M. Klimantavičius

Posėdžio pirmininkas

________

Komandoras Linas Baublys

Posėdžio sekretorius

________

Mantas Klimantavičius

