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PROTOKOLO Nr. 02/19;

2019 04 08, Rodūnios kelias 32 , LT-02187, Vilnius

Apie Asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ (toliau – VJ) valdybos narių susirinkimo posėdžio
vietą ir laiką valdybos nariams buvo pranešta elektroniniu paštu ir telefonu.
Susirinkime dalyvavo:
VJ komandoras Linas Baublys, valdybos nariai: Stanislovas Butkevičius, Liutauras Kižys,
Artūras Ramanavičius, Darius Sarsevičius, Vygantas Stankus.
Susirinkimo pirmininkas – VJ komandoras Linas Baublys.
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.
DARBOTVARKĖ
1.
2.
3.
4.

Visuotinio VJ narių susirinkimo organizavimas, darbotvarkės tvirtinimas.
Lietuvos buriuotojų sąjungos suvažiavimo apžvalga.
Vilniaus vaikų buriavimo mokyklos finansavimo klausimai.
Kiti klausimai.

SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. L. Baublys informavo, kad iki š. m. gegužės 1 d. turi būti surengtas VJ narių visuotinis
susirinkimas. Jis pasiūlė suorganizuoti jį balandžio 27 d. (šeštadienį) 12 val. Trakų „Žalgirio“
jachtklube (Žemaitės g. 3, Trakai).
Numatoma VJ narių visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
• VJ komandoro ataskaita;
• VJ valdybos ataskaita;
• VJ iždininko ataskaita;
• VJ revizijos komisijos ataskaita;
• 2018 m. VJ finansinių ataskaitų tvirtinimas;
• Kiti klausimai.
Susirinkimo dalyviai L. Baublio pasiūlytai darbotvarkei pritarė vienbalsiai.
2. S. Butkevičius trumpai pristatė š. m. kovo mėnesį vykusio Lietuvos buriuotojų sąjungos
suvažiavimo apžvalgą.
3. L. Baublys iškėlė klausimą dėl Vilniaus vaikų buriavimo mokyklos finansavimo. Jis
paminėjo, kad vaikų buriavimo pamokas VJ remia jau daugelį metų ir paklausė, kiek prie
vaikų buriavimo sporto rėmimo VJ galėtų prisidėti šiemet.
Valdybos nariai pasiūlė inicijuoti susitikimą su Vilniaus vaikų buriavimo mokyklos ir
asociacijos „Gero vėjo klubas“ atstovais ir išsiaiškinus poreikius priimti sprendimą dėl
paramos.
4. Kiti klausimai.
D. Sarsevičius informavo apie galimybę inicijuoti VJ narių laivų kolektyvinį draudimą.
Valdybos nariai išreiškė susidomėjimą, paprašė surinkti daugiau informacijos apie sąlygas ir
galimybę drausti laivus pigiau ir pasiūlė pristatyti šią iniciatyvą artimiausio visuotinio VJ
narių susirinkimo metu.
Vilniaus jachtklubo komandoras

Linas Baublys

