
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Klubu
Żeglarskiego „Posejdon”

z dnia  05-05-2018 r.
I. Uczestnicy posiedzenia:
1. Piotr Jędrasik – Komandor Klubu
2. Michał Zajączkowski – Wicekomandor Klubu
3. Mariusz Osieleniec – Członek Zarządu
4. Marek Koziara – Członek Zarządu
5. Robert Grodecki – Członek Zarządu
II. Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.
2. Zakres prac pozostałych do wykonania przy jachcie Posejdon i podział zadań.
3. Omówienie przygotowania Ambasadora do sezonu (T.Garncarz).
4. Ustalenie miejsca zimowania jachtu Posejdon w Giżycku.
5. Rozmowy na temat utworzenia w klubie sekcji sportowej klasy 470.

Ad.1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu klubu zebrani przyjęli
bez zastrzeżeń.
Ad.2. Kol. Piotr Jędrasik, omówił zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac przy
jachcie  Posejdon.  Najpoważniejszym  wyzwaniem  jest  naprawa  kadłuba  jachtu,
wymiana obszycia materacy, naprawa drabinki, usprawnienie podnoszenia miecza i
steru. Ustalono, że prace organizować, koordynować i nadzorować oraz prowadzić
będą osobiście Komandor klubu – Piotr Jędrasik wraz z Wicekomandorem Michałem
Zajączkowskim.
Ad.3.  Kol.  Tomasz Garncarz  zdał  relację  z  prac  przeprowadzonych  na  s/y
Ambasadorze w ramach przygotowań do sezonu.  Najważniejszą pracą wykonaną
przy  jachcie  była  wymiana  podwięzi  wantowych,  pomalowanie  kadłuba  farbą
antyporostową  oraz  wybielenie  kadłuba.  Ponownie  wklejono  luk  w  celu  likwidacji
przecieku.  Do  naprawy  został  lazy  jack.  Tomasz  Garncarz  zadeklarował,  że
zamontuje naprawiony lazy jack na bomie.
Ad.4.  Zarząd  klubu  ustalił,  że  sprawę  ustalenia  nowego  miejsca  zimowania
Posejdona na Mazurach weźmie na siebie kol. Robert Grodecki, przy okazji wyjazdu
do  rodziny.  Pod  uwagę  brana  jest  Marina  Roberta  Jakóbczaka  w  Wilkasach  k.
Giżycka,  ul.  Niegocińska 7,  gdzie  zimowany jest  Wenturo  z  Głogowskiego Klubu
Morskiego „Fregata” działającego przy PTTK Oddział Huta Miedzi „Głogów”. 
Ad.5.  Inicjatywę powołania przy klubie sekcji  sportowej klasy 470 przedstawił  kol.
Dariusz Mazurkiewicz – klubowy bosman, przy okazji „weteran” ścigania się na 470.
Powołaniem takiej  sekcji  zainteresowanych  jest  kilka  osób  będących  armatorami
jachtów  tej  klasy.  Zarząd  wyraził  zgodę.  W  porozumieniu  z  zainteresowanymi
określone zostaną zasady funkcjonowania sekcji regatowej.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.
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