
Poohlédnutí za letošní VČS

   Pro ty, kteří nevědí, tak v sobotu proběhla Výroční členská schůze v restauraci U Haklů.

  Na začátku nás bylo na prezentační listině podepsáno 68 členů a 7 hostů.

  Svoji návštěvou nás poctili zástupci MO Mnichovo Hradiště, MO Bakov nad Jizerou a starosta s místostarostkou města
Bělá pod Bezdězem.
  Jako každoročně jsme začínali o 15 minut déle, protože členů se nezúčastnila nadpoloviční většina a tak plno kuřáků
využilo místa před restaurací, kde v tu chvíli nebylo k hnutí, protože celá schůze se nesla v nekuřáckém prostředí, což
plno lidí určitě ocenilo. 
  Začátek byl věnován seznámení s programem schůze a uctění památky zesnulých. Poté následovala první část zpráv
funkcionářů. První byl předseda MO, který hodnotil rok minulý jako kladný, nejen na akce jako jsou závody, ale i
brigády nebo přestavba našeho zázemí-klubovny. Hodnotil i práci celé členské základny, kde by si předseda představoval
víc aktivních lidí. Nakonec popřál hodně úspěchů nejen organizaci, ale i členům.
  Vzápětí si vzal slovo náš jednatel, který přednesl zprávu o veškeré  korespondenci organizace a veškerého jednání, co se
týče chodu MO. Také se předali vyznamenání a pogratulovalo se jubilantům.

  Čestná vyznamenání si převzali:  
Př. Machač Josef
Př. Tošovský Jaroslav
Př. Brisuda Lubomír
Př. Pařik Martin
Př. Kučera Čestmír (nepřítomen na VČS)

  Po přestávce si vzal mikrofon hospodář, který nám objasnil hned několik závažných chyb, kterých se dopouštíme každý
rok a tentokráte i názorně, někteří nevěřili svým očím, jak členové mohou vyplnit své sumáře nebo jak zapisují své
úlovky. Vyčíslil celkové úlovky na našem revíru, ale i všech našich členů. Zhodnotil RS, ke které neměl výhrady. Celou
zprávu si budete moct brzy přečíst na našich webových stránkách.
  Do příjmů a výdajů nás zasvětil pokladník a o chodu našich webových stránek pohovořil webmaster, pro některé znovu
názorně předvedl, jak se má pohybovat po webu, kdyby něco hledal. Náš webmaster je i zároveň předseda dozorčí
komise, tudíž zpráva byla též na něm. Zhodnotil práci DK, nočních kontrol s DK, ale také podílení se na závodech a na
jiných akcích MO.

  Poté dostal slovo starosta, který nás zasvětil svými plány s MO, ale také hovořil k členům MO, kteří pocházejí z Bělé
pod Bezdězem. Našel se mezi námi člen, který měl odvahu se zeptat, co zamýšlí město s Vrchbělou, ale jasná odpověď
mu dána nebyla, poněvadž starosta je ve funkci čerstvě, musí se nejprve do všeho zasvětit. Potleskem jsme mu
poděkovali za jeho slova a na krátkou chvíli nás musel opustit, aby se večer mohl zase vrátit.

  Na řadu přišlo i vyhodnocení soutěže Nejhezčí kapr. Ceny si odnesli př. Melich a př. Škriečka z Dolní Krupé. Bohužel
se nemohli dostavit sponzoři, protože byli pracovně vytíženi. Ale i tak jim ještě jednou jako editorka děkuji za pěkné
ceny – Carp Fishing a Akvarius Baits.

  Následovala delší pauza na občerstvení, kde se nenechala zahanbit MO a připravila výborný guláš, děkujeme. Pak bylo
zarážející, že po téhle pauze, prořídly naše řady o cca 10 členů. Přišli jen na jídlo nebo je konec schůze už nezajímal?
Mohli také jít do práce, to by je také omlouvalo.

  Pak proběhlo schválení ročních poplatků a pokut na rok 2012, které jsou úplně stejné jako loni (pro některé z Vás!)
Úplné znění najdete již  brzy na webových stránkách. Na konci mandátová komise shrnula celý průběh schůze a uložil
výboru MO úkoly, co se týkají závodů na letošní rok



.  V diskuzi byl přednesen návrh př. Zvolánka, který by chtěl vyřešit situaci na revíru 411 005 – Malý Slon, která se týká
toalet. Řešením se bude výbor určitě zabývat, pokud to bude v jejich pravomocích.
Celá schůze proběhla v klidném duchu a tak předseda se rozloučil s přítomnými pozvánkou na večer s kapelou, abychom
v bezvadné pohodě skončili VČS. K poslechu nám hrála místní kapela AZ Best, která byla výborná, zahrála nám hned
několik žánrů, od polky až po Daniela Landu. Tančilo se, pilo se a všem snad v tu chvíli bylo super, že zas na rok máme
vystaráno.

Co dodat????

Tak zase za rok!!!


