
Protokół nr 3/2013 z posiedzenia Zarządu Klubu 
Żeglarskiego "Posejdon" z dnia 13-04-2013 r.

I. Uczestnicy posiedzenia:

1. Marek Kowalik - Komandor Klubu
2. Ernest Wemer - Wicekomandor Klubu
3. Michał Lechota - Członek Zarządu KWŻ
4. Jarosław Pastuszek - Członek Zarządu
5. Robert Grodecki - Członek Zarządu
6. Jerzy Wójcik - Członek Zarządu

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu. 
2. Omówienie bieżących spraw związanych z merytoryczną działalnością 
klubu.
3.  Ubezpieczenia  sprzętu  klubowego  oraz  uczestników  kursu  i 
instruktorów.
4. Plan imprez żeglarskich w ośrodku w Kunicach na sezon 2013.
5.  Wniosek  o  wykluczenie  z  Klubu  Żeglarskiego  "Posejdon"  jednego  z 
członków Klubu
6. Sprawy różne. 

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu zebrani przyjęli 
bez zastrzeżeń.

Ad 2. Komandor  Klubu  przedstawił   stan  zaawansowania  prac  związanych  z 
przygotowaniem sprzętu pływającego do sezonu 2013. 

W dniach 13-19 kwietnia br., ekipa techniczna z kol. Jarosławem Szczepanowskim 
wyjechała do Trzebieży w celu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych, 
wymiany  uszkodzonych  części,  uzupełnienia  brakującego  wyposażenia  i 
zwodowania  jachtu  "Ambasador".  Jednocześnie  podczas  wyjazdu  technicznego 
koledzy mają sprawdzić sprawność wszystkich urządzeń i osprzętu na jachcie.

W dniach 19-21 kwietnia br. koledzy:  Krzysztof Paczyński i Marek Koziara wyjadą 
do  Giżycka  po  jacht  Sztecherek,  który  po  przywiezieniu  do  Kunic  zostanie 
poddany rutynowej kontroli. Ponadto jacht ten zostanie wykorzystany w trakcie 
kursu na stopień żeglarza jachtowego. Po zakończeniu kursu, w dniu 30 maja br., 
planowane  jest  przestawienie  jachtu  do  mariny  w  miejscowości  Bad  Saarow  
w Niemczech, gdzie będzie stacjonował do końca sezonu.

Dzięki znacznemu zaangażowaniu członków klubu i uczestników kursu na stopień 
żeglarza  jachtowego,  którzy  przybyli  na  rozpoczęcie  sezonu  w  Kunicach, 



przygotowano większość sprzętu w wypożyczalni ośrodka i zwodowano wszystkie 
jachty żaglowe typu Omega.

Ad  3. W  tym  punkcie  obrad  omówiono  kwestię  ubezpieczenia  jachtów  oraz 
uczestników kursu na stopień żeglarza jachtowego. 

Ad 4. Wicekomandor Klubu kol. Ernest Wemer przedstawił zebranym kalendarz 
imprez regatowych, które planujemy zorganizować w naszym ośrodku w Kunicach 
w bieżącym sezonie żeglarskim:

I)  25-26 maja - regaty na zakończenie kursu żeglarskiego,  

II) 20-21 lipca - Regaty o Puchar Wójta Gminy Kunice organizowane przy okazji 
Festiwalu "Szanty Kunice 2013",

III)  31.08-01.09  -  Regaty  o  Puchar  Komandora  Klubu  organizowane  na 
zakończenie wakacji.

Ponadto ustalono, że w dniu 12 lub 19 maja br. zostanie zorganizowane klubowe 
spotkanie tematyczne dotyczące bezpieczeństwa żeglugi na jachtach żaglowych 
oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym członkom załogi.

Ad  5.  W  tym  punkcie  Zarząd  Klubu  rozpatrzył  sprawę  wykluczenia  z  klubu 
jednego z jego członków.

Zarząd Klubu, na podstawie pkt. III ppkt 2 lit "d" Regulaminu Klubu, podjął 
uchwałę w sprawie skreślenia  jednej osoby z listy członków Klubu Żeglarskiego 
"Posejdon".  

Uchwałę podjęto pięcioma głosami "za" przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała a wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z  uwagi  na  personalny  charakter  decyzji  Zarządu  Klubu  pełna  treść  uchwały 
znajduje się w biurze oddziału PTTK.

Ad 6. W sprawach różnych Zarząd nie podejmował żadnych tematów.

 Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.

WICEKOMANDOR     KOMANDOR
(-) Ernest Wemer        (-) Marek Kowalik


