A Lipóti SHE vezetőségi gyűléséről
2011-07-05-én tartotta a horgászegyesületünk az aktuális vezetőségi gyűlését.
A Kisbíró szerkesztőségétől felkérést kaptunk, hogy erről tudósítsuk a T. olvasókat.
Így ennek örömmel teszünk eleget. A gyűlésen meghívottként Tóth Péter polgármester is részt
vett.
Az alábbi napirendi pontokat javasoltuk megtárgyalásra:
- Pénzügyi helyzet
- Pályázati tájékoztató
- Lipóti kenyér, és halfesztivál
- Egyebek (Gyermek horgásztábor, horgásztavak fűnyírása, kemping belső csatorna
iszaptalanítása)
A szokásnak megfelelően a pénzügyi beszámolóval kezdtük a gyűlést. A banki kimutatás
szerint 981 000 Ft az egyesület vagyona, ehhez jön a napijegyek utolsó hónapi elszámolása.
A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztattuk a vezetőséget, hogy megnyertünk egy működési
célú pályázatot, 209 100 Ft értékben. Ehhez kapcsolódik, hogy az elmúlt 4 évben három
nyertes pályázatunk van, összesen 800 000 Ft. értékben. Ezekből a Holt-Dunába telepítettünk
őshonos halakat, számítástechnikai eszközöket vásároltunk, gyerek horgásztábort
szerveztünk, és a mostanival a működési költségeinket tudjuk részben finanszírozni.
- Ezt követően Tóth Péter ismertette a Kenyér, és Halfesztivál programját.
A pontosítás miatt a ránk tartózó témában az alábbiakban állapodtunk meg:
A Kengyátó I-be Tóth Péter, és a Horgászegyesület is 4-4 mázsa pontyot telepít.
A regisztrált 4 fős halászléfőző csapatok péntek reggel 8 órától szombat reggel 8 óráig
horgászhatnak legfeljebb 4 bottal (éjszaka is) és a kifogott halból főzhetnek halászlét.
Mennyiségi korlátozás nincs, csak a pontyra vonatkozik a max. 6 kg-os súlyhatár. Halat
elvinni nem szabad, de egy másik csapatnak átadhatják. Ennek betartását a HE ellenőrizni
fogja. Szívesen várjuk a Horgászegyesületi, Lipóti és a meghívottak csapatait.
Másnap (szombaton) reggel 8-tól a fesztivál miatti részleges tilalom feloldásra kerül, és az
egyesületi szabályoknak megfelelően lehet horgászni vendégeknek és a tagjainknak is.
Ezután a horgásztavak körüli fűnyírásra próbáltunk kölcsönösen elfogadható megoldást
találni. A Polgármesterünk, mint örökzöld témát hozta fel, hogy a falunkban a megnövekedett
zöldfelület nyírása minden tekintetben egyre nagyobb gondot okoz az önkormányzatnak.
Az alábbiakban állapodtunk meg: a horgászegyesület az idei évben vásárol egy fűnyíró
traktort, és fokozatosan, a jövő évtől pedig teljesen átvesszük a tavak fűnyírását.
(kivéve Holt-Duna)
- Kovács Tibor vezetőségi tagunk ismertette az elsősorban Ő szervezésében és
támogatásában, augusztus 4-5-6-án induló gyermek horgásztábor programját.
A tábor a Lipóti gyermektáborban lesz, szülői felügyelettel, lipóti gyermekjegyesek vehetnek
rajta részt, 12-14 fő. Finomszerelékes horgászat, éjszakai bojlis horgász bemutató, evezés,
szalonnasütés, bográcsozás szerepel az elképzelésekben. Biztos sikere lesz.
- Döntés született arról is, hogy a Holt-Duna kemping belső csatornájának biológiai
iszaptalanítását megoldjuk az idei évben. Ennek költségeit a csatorna melletti házak
tulajdonosai, és 1/3 részben az egyesületünk vállalja. A tapasztalatok alapján lehetne
eldönteni, hogy mennyire hatékony ez a technológia, és milyenek a költségei.
A Kengyátó I-ben is vannak iszapfeltöltődési, és algásodási gondjaink.
Még egy aktuális infó: elkészült a HE honlapja, a hét végén valószínű működni fog.
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