
Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Zarządu Klubu
Żeglarskiego „Posejdon” z dnia 30-05- 2015 r.

 I. Uczestnicy posiedzenia: 

1. Marek Kowalik – Komandor Klubu

2. Ernest Wemer – Wicekomandor Klubu

3. Michał Lechota – Członek Zarządu

4. Jarosław Pastuszek – Członek Zarządu

5. Robert Grodecki – Członek Zarządu 

W posiedzeniu uczestniczył zaproszony kol. Jarosław Szczepanowski – opiekun jachtu s/y 
Ambasador. 

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu. 

2. Omówienie przebiegu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego w sezonie 2015.  

3. Informacja na temat stanu obłożenia klubowych jachtów w sezonie 2015. 

4. Organizacja regat w sezonie 2015. 

5. Sprawy różne. 

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

Ad.2. Klubowy  kurs  na  stopień  żeglarza  jachtowego  zbliża  się  ku  końcowi,  w  dniach
13/14.06.2015 r. odbędzie się egzamin. W dniu 14.06.2015 zorganizowane będą regaty na
zakończenie kursu. Rozpoczęcie regat ok. godz. 10.00 w niedzielę (ew. po egzaminie, jeśli
przedłuży się z soboty).

Ad.3. Omówiono stan obłożenia klubowych jachtów w nadchodzącym sezonie. Pełna i na
bieżąco aktualizowana sytuacja  dotycząca  rezerwacji  klubowych jachtów prowadzona jest
przez kol. Jarosława Pastuszka. W zakładce Obłożenie Jachtów można sprawdzić aktualny
stan rezerwacji zarówno jednostek śródlądowych jak i Ambasadora, który jest już w Górkach
Zachodnich  nad  Zatoką  Gdańską.  Niestety  nadal  są  wolne  terminy,  w  tym  również
wakacyjne! 

Ad.4. Komandor klubu, kol. Marek Kowalik omówił kwestie związane z udziałem klubu w
tradycyjnie organizowanych, w połowie lipca, w Kunicach Regatach o Puchar Wójta Kunic.
Regaty  odbędą  się  w  dniach  18  i  19.07.  2015  (sobota/niedziela)  w  klasach  Omega
turystyczna, 470 oraz Optymist. Bazą regat będzie nasz ośrodek. Potrzebnych jest 5/6 osób do
pomocy kol. Ernestowi Wemerowi przy organizacji i przeprowadzeniu tej imprezy. 



Ad.5. Ze względu na wyjazdy klubowego bosmana, potrzebna jest  pomoc na przystani w
Kunicach  w  dniach:  6/7.06;  20/21.06;  18/19.07;  oraz  1/2.08.  Ustalono,  że  odpowiedni
komunikat zostanie wysłany do wszystkich klubowiczów. 

W dniu 21.06.2015 (niedziela)  imprezę dla  osób niepełnosprawnych organizuje  na naszej
przystani  Stowarzyszenie  "Nadzieja",  potrzebne  są  dwie  dwu osobowe załogi  do  obsługi
dwóch  Omeg,  na  których  żeglować  będą  uczestnicy  niedzielnego  spotkania.  Organizator
przewiduje niewielką gratyfikację finansową. Upoważniono kol. Marka Kowalika do naboru
chętnych do pomocy w tym dniu.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon. 

WICEKOMANDOR KOMANDOR

 (-) Ernest Wemer       (-) Marek Kowalik


