JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2009. március 06. napján 18:15 órai kezdettel megtartott közgyűlésén.
Közgyűlés helye: Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Jelen vannak: külön ív szerint.
A Közgyűlés célja
1. Beszámoló az elmúlt év eseményeiről, az elmúlt pénzügyi évről
2. tagdíj
3. 2009-as év tervezett programjai
4. Egyebek
A Közgyűlés Fernengel Andrást levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta,
míg a jegyzőkönyv vezetésére Bálint Zsuzsannát, hitelesítésére Bálint Jánost és
Panyiczki Gyulát hatalmazta meg.
Fernengel András levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
2008 eseményei:
A pénzügyi beszámolót a közgyűlésen csak nagy vonalakban lehetett ismertetni,
mivel a könyvelő cég által a törvény szerint májusra elkészítendő beszámoló
még nem állt rendelkezésre.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2008. évi tevékenységről a beszámolót és
egyetértett azzal, hogy ha elkészül a pénzügyi beszámoló, azt Fernengel András
az Egyesület tagjaihoz eljuttatja.
Második napirendi pont:
A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a tagdíjat, amely évi 1000 Ft.
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Harmadik napirendi pont:
Állandó tevékenységeink mellett:
Erdő (takarítás, quadozók visszaszorítása) – Starzynski Zsolt
Szelektív hulladék – Tafferner Tamás
Közlekedés – Gáldi György
Pénzügy és könyvelés – Bálint Zsuzsanna
PR (honlap, kiadványok) – Kochis Pál
Faültetés – Trugliné Tegyei Györgyi
Futóverseny – Fernengel András
Településfejlesztés, kerékpárút – munkacsoporton kívül
2009-ben az alábbiakat tervezzük:
Hírlevél kiadása negyedévente
Kék ég kiadvány, lehetőleg kétszer
Törökbálint forgalomátrendeződésének vizsgálata
Faültetés, locsolás
Patakvizsgálat
A programok megvalósítása a pályázati eredményességtől is függ.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2009. évi tevékenységi tervet.
Negyedik napirendi pont:
Nagyon fontos lenne az ifjúság bevonása az Egyesület munkájába, iskolák,
ifjúsági önkormányzat felkeresése.
Az iskolák közti versenyszellemet a futóversenyen kívül más területeken is ki
kellene használni.
Az iskolák mozgósításánál kulcskérdés a helyi pedagógusok megnyerése.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést
lezárta.
Jegyzőkönyv lezárva: Törökbálinton, 2009. március 6-án.
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levezető elnök
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hitelesítő
Bálint János
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hitelesítő
Panyiczki Gyula

