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Közgyűlési jegyzőkönyv
Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2013. február 03, 8.30 óra

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám:

68 felnőtt, 2 ifjúsági, 16 gyermek

Megjelent: 33 fő felnőtt, 2 fő ifjúsági, 4 gyermek

Az elnök a közgyűlést megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés ennyi fővel nem határozatképes
A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Oros Pétert és Szabó Attilát javasolta, akike

-

1. napirendi pont:
Czeglédi Zoltán: a

Általános beszá
2012-ben kifogott
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Ponty 1550 kg 795 db, süllő 17 kg 11 db , amur 268,5 kg 85 db, kárász-keszeg 33 kg.
Összesen: 1868 Kg, ami 25,58 kg/fő (gyerek kezdők nélkül), 1430 kg és 22,18 kg/fő volt tavaly
- A telepítés megtörtént.

700 kg 3 nyaras ponty - 2012. novemberében. Kétnyaras telepítés nem volt, az előző év felmérése még
-

-Tó környéki takarítás és szemétszedés megtörtént, egyéni takarítás is többé-kevésbé sikeresnek
A kerítést sikerült elkészíteni. Alapvetően beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Lényegesen keves
Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük. Köszönöm a borversenyre a nevezők fela
A nemzetközi horgászverseny ( Gombával) sikeresen megrendezésre került Gombán és a saját ta
A Vámosszabadi falunapra sikeresen biztosítottuk a halat.
-Horgásztábort tartottunk a gyerekeknek. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gye
A horgásztúra nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben újra Mocsa volt a célpont. A fergeteges hang

A sok kifogott csukából különleges gasztronómiai élmények sorát tapasztalhattuk meg.
-

Szeptemberben ismét megrendezésre került a Vadász-horgász szentmise. A vadászok, mint fősze
-Pályáztunk 4.599.553 FT értékben filagóriára és villanyra, ill. 1.500.000 Ft értékben halfesztiválra

A halfesztivál rendkívül sikeres volt, minden várakozást felülmúlt
-

.

-Sikeresen szerepelt csapatunk a Szigetköz kupán. 4. lett a csapatunk. Gratulálok nekik.
Mint látható, az alaptevékenységünkön túl próbálunk a falu életében minél többet részt venni. Ez v

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2. Gazdasági beszámoló
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Az elnök felkérte Gulyás Gábor gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az elmúlt év bevételeit és kiadásai
2012. évi nyitó egyenleg összesen: 1.245.673,- Ft

2012. évi bevétel: 3.075.869,- Ft

Felhasználható összesen:

4.321.542,- Ft

2012. évi kiadások összesen: 3.798.158,- Ft

2012. évi záró egyenleg: 523.384,- Ft

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
3. tervek:

Telepítések: Szeretnénk telepíteni méretes pontyot ősszel. Kis pontyot az idén nem szeretnénk, megvár

Eddigi rendezvényeinket szeretnénk tovább vinni.

-Évadnyitó horgászverseny
2013 március 15
- péntek

7-7.30- ig találkozó
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7.30 sorsolás
8-11 verseny
( gyermek kezdő horgászoknak 8-10)
Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.
A hideg időben bevált a forraltbor és a tea -Borversenyt szintén hirdetünk ill. lesz körömpörkölt ?

Vámosszabadi ?Go

2013 május 1 (szerda)
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

-Tó takarítása 2013 április 28 ( vasárnap) 8.00

- a Gombai verseny előtt

A kerítés nyomvonalának takarítása. Fontos, hogy az alsó rész ne legyen fölben vagy gazban, mert kön

2013 Május 19 ( vasárnap) 7.00
Vámosszabadi falunapra halfogás és tisztítás
Ez alkalommal kifogott halakat a horgászengedély hátuljára kell felírni, melyet egy erre kijelölt személy

Horgásztúra

július közepe,

Gyermektábor

2013 június 29-30

Őszi tereprendezés a tó körül

2013 szeptember 1 (va

Gomba visszavágó szeptember elején

Horgászmise ? Szeptember közepe
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befizetések: a

polgárőr irodában

március 01. péntek - 18.00

szeptember 27. péntek - 18.00

október 05. szombat - 18.00

október 19. szombat - 18.00

november 09.szombat - 18.00

fogási napló leadása:

postaládában az elnök

2014 Február 09 ? vasárnap -

közgyűlés

A fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

4. Egyebek
-

Köszönjük a támogatást az önkormányzattól
Köszönjük a támogatást a Konkoordtól
Köszönjük az 1%-ot a felajánlóktól. Kérem ezt próbálják ismeretségi körben is népszerűsíteni.
Új saját fogási naplók lettek készítve, hogy az egyéb vizeken fogott halakat is be lehessen jegyezn
Dunai engedélyt bizományba sajnos nem tudunk hozni, de Bajcson megvásárolható.
Szeretnénk egy hirdetőtáblát készíteni, és ide kerülhetnének ki a támogatók.
A közgyűlésen a horgásztársak felvetették a halasítás összegének emelését. A megbeszélés alap
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A fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Czeglédi Zoltán

elnök

Oros Péter

Klauz Sándor

jkv. Vezető

Szabó Attila
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