JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2016. március 18-án 17:30 órakor megtartott közgyűlésén.
Közgyűlés helye: Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Jelen vannak: külön ív szerint.
Az Egyesület elnöke, Fernengel András köszönti az egybegyűlteket és megállapítja, hogy a meghirdetett
időpontban /2016.03.18. 17:00/ a határozatképességhez szükséges 50 % + l fő nincs jelen, ezért a
Közgyűlés nem határozatképes. Az elnök a meghirdetett második időpontban /2016.03.18 17:30/ újból
megnyitja a közgyűlést.
A Közgyűlés Fernengel Andrást levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta, míg a jegyzőkönyv
vezetésére dr. Horváth Gyöngyit, hitelesítésére Horváth Lászlónét és Bálint Zsuzsát kérte fel.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés napirendje:
1. Beszámoló a 2015. év eseményeiről, az Egyesület tevékenységéről.
2. A 2015. év pénzügyi beszámolójának meghallgatása és elfogadása.
3. Az egyesület 2016. évi programjai.
4. Egyebek.
A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
Tevékenységek 2015-ben:


















hulladéknaptár aktualizálása
honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatás
erdőtakarítás tavasszal és ősszel
Kék Ég újság megjelentetése tavasszal és ősszel
veszélyeshulladék gyűjtés
békatáblák kihelyezése és visszagyűjtése
komposztálási bemutató szervezése
majálison sátorállítás biolecsóval és bio gyümölcslével
nomád tábor szervezése a Zemplénben
új, modernebb honlap készítése
új facebook felület készítése
falocsolás egész nyáron folyamatosan
biciklitúrák szervezése
20. jubileumi Kerekdomb futás megszervezése, emlékéremmel, emlék pólóval
faültetés, önkormányzati szervezés, kerekdombos kivitelezésben
üzemlátogatás a lőszerraktár üregrendszerében
madáretetés 3 körön, több mint 70 helyen az erdőben
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Az Elnökség beszámolóját az elmúlt év tevékenységeiről a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pont:
Pénzügyi beszámoló Bálint Zsuzsanna részéről.
A pénzügyi beszámolót lásd a mellékletben.
A levezető elnök megkérdezi, kíván-e valaki kérdést feltenni a pénzügyi beszámoló kapcsán.
Nincs kérdés.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. évi pénzügyi jelentést.

Harmadik napirendi pont:
A 2016. év tervezett programjai:
 veszélyeshulladék gyűjtés
 honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatás
 erdőtakarítás tavasszal és ősszel
 Kék Ég újság megjelentetése tavasszal és ősszel
 üzemlátogatások
 Környéknéző kerekező kerékpártúrák folytatása
 nomád tábor szervezése
 nyári falocsolás az idő függvényében
 21. Kerekdomb futás megszervezése
 faültetés
 madáretetés

Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést bezárta.
Törökbálint, 2016. március 18.

…………………………………………
levezető elnök
Fernengel András

………………………………………....
jegyzőkönyvvezető
dr. Horváth Gyöngyi

…………………………………………
hitelesítő tag
Horváth Lászlóné

…………………………………………
hitelesítő tag
Bálint Zsuzsa
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