
Protokół nr 4/2014  z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego "Posejdon" 
z dnia 06-09-2014 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 – nieobecny

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.
2. Wstępne podsumowanie  działalności  klubu w sezonie 2014 (kurs,  czartery, regaty,

przystań Kunice).
3. Ustalenie terminu zakończenia sezonu w OSW Posejdon w Kunicach.
4. Zabezpieczenie  jachtów  śródlądowych  na  zimę,  lista  niezbędnych  prac  i  zakupów

przed przyszłym sezonem.
5. Zabezpieczenie jachtu Ambasador na zimę, lista niezbędnych prac i zakupów przed

przyszłym sezonem, ustalenie składu ekipy technicznej.
6. Wstępne ustalenie miejsc postoju jachtów czarterowych w sezonie 2015.
7. Sprawy różne.

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

Ad.2. Komandor  Klubu  dokonał  wstępnego  podsumowania  działalności  klubu  w sezonie
2014.  Podane  zostały  przychody  z   kursu  na  stopień  jachtowego  sternika  morskiego,
czarterów jachtów śródlądowych i Ambasadora. Przychody z działalności klubowej przystani
w  Kunicach,  w  tym  z  wypożyczeni  sprzętu  pływającego.  Podsumowano  również  koszty
prowadzonej działalności.

Ad.3. Zarząd  ustalił  termin  zakończenie  sezonu  2014  r.   Rozpoczęcie  niezbędnych  prac
związanych z zabezpieczeniem sprzętu pływającego wyznaczono na godzinę 9.00. 

Ad.4.  Komandor omówił stan techniczny kabinowych jachtów śródlądowych: Sztecherka
i Posejdona. Omówiono propozycje niezbędnych prac i zakupów przed kolejnym sezonem
żeglarskim. Kolega Robert Grodecki, w oparciu o własne spostrzeżenia z czarteru Sztecherka,
ponownie zaproponował dorobienie drabinki rufowej (ułatwiającej wejście i wyjście z wody).
Przy okazji dyskusji o stanie technicznym jachtów, zarząd zastanawiał się nad pomysłem na
kolejny sezon, w kontekście akwenu, na którym mogłyby żeglować jachty. 



Ad.5. Ustalono skład ekipy, która zajmie się przygotowaniem s/y Ambasadora do zimowania
w Trzebieży. 

Ad.6. Ustalono,  że  jacht  Posejdon  przezimuje  na  Mazurach  (ew.  w  nowym  miejscu),
Sztecherek w Kunicach (co ułatwi przeprowadzenie niezbędnych prac) a Ambasador kolejną
zimę spędzi ponownie w COŻ Trzebież.

Ad.7. Spraw różnych nie było.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.

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


