Zápis
z členské schůze Lokomotivy Brno, o.s., konané 19.5.2012.

V duchu čl. 4 Stanov ŠK Lokomotiva Brno byla patnáct minut po plánovaném zahájení znovu zahájena členská schůze s účastí 28 členů klubu a tedy pro platnost usnesení této schůze byl potřebný počet hlasů 15. Po zahájení schůze předsedou převzal řízení schůze se souhlasem přítomných pan Točev. Nejprve nechal schválit program schůze, což bylo schváleno jednomyslně :
Program členské schůze :	1.	Zahájení
				2.	Návrh nového výboru klubu,
				3.	Zpráva o činnosti klubu – předseda,
				4.	Zpráva o hospodaření v 2011 – předseda,
				5.	Zpráva revizní komise,
				6.	Diskuze k předneseným zprávám,
7.	Volby nového výboru klubu,
8.	Různé.

Ad 2. 	Starý výbor navrhl zvolit na další tříleté funkční období výbor klubu ve složení :
	Eichler, Hurta, Kandalec, Novák, Šípek M., Šípek O., Točev, Vachek a Zámečník.
Ad 3.   Předseda ve své zprávě stručně shrnul činnost klubu, jeho výboru i některých           
aktivních jednotlivců, kteří napomohli zachovat činnost klubu i po nečekané ztrátě luxusních prostor v Boby centru. Zdůraznil zásluhy pánů Eichlera a Šaršona, dnes také pana Kocí, paní Holzmannové a také nezanedbatelnou jistotu pro klub pánů Hurty, Nováka, Kandalce, Šípků, Točeva, v letošní sezóně všech kapitánů a Hlouška. Protože mu pan Hurta nepřipravil výsledky mládeže, tak se omezil jen na letošní sezónu a zdůraznil mistrovský titul našich dorostenců s panem Točevem, mistrovský titul Anny Vavřínkové do 8 let a připomenul, že dodatečně ve zprávě pana Hurty se objeví i další medailové úspěchy z let minulých. Včásti věnované sportovním výsledkům družstev připomněl, že letos sestoupilo jenom A družstvo z II. ligy, ale při lepší docházce několika hráčů ze základní sestavy, bylo i v jejich silách si tuto soutěž udržet. Nedostatky v činnosti klubu přetrvávají hlavně v :
	malé komunikaci mezi členy klubu a členy dalších družstev,

už tři roky jsme nedokázali dát dohromady klubovou ročenku,
kapitáni družstev nevyužívají nástěnky pro informaci dalších členů klubu,
je málo využíván klubový internet.
V příští sezóně budeme mít zastoupení ve II. lize, 3x KP I, 3x KP II a 4x MP a pro úspěch v soutěžích je třeba do poloviny června připravit hrubý návrh sestav.
Ad 4.	Zájemcúm byla rozdána zpráva hospodáře ve formě podrobného souhrnu financí a závěrečný hospodářský výsledek byl 68.867,22 Kč. K této zprávě proběhla krátká diskuze, kde předseda a pan Točev doplnili potřebné informace. Zprávu ještě doplnil předseda o nový stav hospodaření klubu k 30.4.2012.
Ad 5.	Pan Mazanec nezaregistroval termín schůze, ale přečetl telefonem zprávu RK, což přítomným tlumočil předseda. 
Členská schůze vzala tuto formu zprávy na vědomí a schválila zprávu o činnosti klubu, zprávu o hospodaření i zprávu revizní komise.
Ad 7.	V průběhu schůze nepřišel žádný doplňující návrh a tak byla uzavřena navržená kandidátka. Členská schůze schválila volbu aklamací (25 pro, 2 se zdrželi), vlastní volba  potom byla 24 pro, 2 se zdrželi a jeden hlas proti navržené kandidátce.
Ad 8.	Předseda Informoval přítomné o krátkém, ale milém setkání s jubilujícím panem Ing. Josefem Augustinem, který tuto schůzi pozdravoval.
	Pan Eichler požádal přítomné, aby si dokázali najít čas a přijít pomoct při našich častých akcích – nejbližší v červnu den dětí, v srpnu Open Air a Veletržák apod.
Protože všichni spěchali na semifinálové utkání MS v hokeji se Slováky, tak byla členská schůze v 16.45 ukončena. Nový výbor ještě stihl zvolit ze svého středu předsedu – je jím staronový Jiří Vachek a místopředsedu – Dosi Točev. Ostatní funkce budou obsazeny na první schůzi která se bude konat opět po 2.úterý 12.6.2012 v 18.00.





Zapsal Vachek

