MEGHÍVÓ
Tisztelt Horgásztárs!
Értesítjük, hogy a Lipóti SHE

2011. január 8-án (szombaton) 16.00 órakor tartja
ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT
a Lipóti Kultúrházban
Regisztráció: 15.30-16.00-ig
Napirend:
1.) Beszámoló a 2010-ben végzett munkáról, a 2011-es év feladatai.
Előadó: Hegyi Tamás a HE elnöke.
2.) 2010. év zárszámadása, vagyonmérleg ismertetése, a 2011. évi
Költségvetés beterjesztése.
Előadó: Fazekas László, a HE titkára.
3.) A horgászrend ismertetése, javaslat a tagdíj, és az egyéb díjak mértékének
megállapítására.
Előadó: Fazekas László a HE titkára.
4.) A Felügyelő Bizottság beszámolója.
Előadó: Bogdán Róbertné Nelli, az FB. Elnöke.
5.) A Fegyelmi Bizottság beszámolója.
Előadó: Hegyi Tamás a HE elnöke.
6.) Vita az elhangzott napirendi pontok felett, szavazás.
7.) Fegyelmi Bizottság elnökének választása.
8.) Egyéb ügyek.
Felhívjuk a Horgásztársak figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a
tagság több mint fele (50%+1 fő) jelen van. Ha a közgyűlés a fenti időpontban nem
határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására az eredeti napirendi
kérdésekkel, a Lipóti Kultúrházban 2011. január 8-án 16:15 kor kerül sor.
Felhívjuk a Horgásztársak figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők
számától függetlenül határozatképes, ezért a tagok jogainak érvényesülése érdekében

kérjük a T. Horgásztársakat, a Közgyűlésről csak rendkívüli indokkal
maradjanak távol.
Lipót, 2010. 12. 29.
HE vezetősége nevében:
Hegyi Tamás
elnök

A Lipóti SHE 2011. évi Közgyűlési meghívó melléklete:
1.) A fogási naplók leadási határideje: minden év 01. 5-e.
(aki ennek, eddig az időpontig nem tesz eleget, az Alapszabály szerint az egyesületből
kizárható.
2.) Jegykiadás: a Közgyűlés utáni hét szombatjától, a Benti Kocsmában.
3.) Az APEH SZJA 1 % - ból befolyt pénz: 193 269 Ft,4. ) Nyertes pályázat: 162 750 Ft,5.) 2010-évi haltelepítések:
II-III nyarasok:
Ponty: 2 320
Kárász: 2 020
Csuka :
200
Amúr:
113

kg
kg
kg
kg

Összesen: 4 653 kg
6.) Telepítés teljes összege: 2 808 750 Ft.
7.) Tartalék a bankban: 132 639 Ft.
8.) Az a horgásztársunk, aki a tavalyi évben rendelkezett a vizeinkre érvényes
területi engedéllyel az a jegykiadás első napjáig (január 15-ig) jogosult a
horgászatra. A kifogott halat a tavalyi területi engedély hátoldalára kell beírni,
és az új területi jegy kiváltása után abba átvezetni.
9.) Akinek E-mail címe van, és nem áll az egyesülettel levelezési kapcsolatban, ezt legyen
szíves a következő címen jelezni: hegyi.i.tamas@rlan.hu

A vezetőség nevében minden horgásztársunknak boldog újévet, és eredményes
horgászatot kívánok:
Lipót, 2010-12-29
Hegyi Tamás
elnök

