V Liptovskej Kokave dňa: 15.5.2022

Zápisnica z výročnej schôdze
Občianskeho združenia Lyžiarsky bežecký klub (LBK) Liptovská Kokava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Schôdzu otvoril predseda výboru Peter Vrbičan, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu schôdze.

1. Schválenie programu:
1. Zahájenie, schválenie programu schôdze
2. Prijatie nových členov
3. Výber členského
4. Finančná správa
5. Výber vstupného na tratiach
6. Informácia o príspevkoch z 2% z dane
7. Členstvo v Klastri Liptov
8. Nákup skútra
9. Využitie služieb ratraku
10. Rôzne
11. Záver

2. Prijatie nových členov
Oficiálne boli prijatí nový členovia OZ

3. Výber členského

Schôdzou bolo schválený výber ročného členského prevodom každého člena na účet LBK
s poznámkou „členské za rok ....“

4. Finančná správa
Účastníci schôdze boli oboznámení s aktuálnym finančným stavom LBK

5. Výber vstupného na tratiach
Schôdzou boli prediskutované možnosti výberu „vstupného“ od bežkárov na tratiach. Pre ďalšiu
sezónu bola schválená odporúčaná minimálna suma 3€/deň, buď v hoovosti, prevodom na účet,
alebo cez QR kód.

6.Informácia o príspevkoch z 2% z dane
Bola prezentovaná informácia o možnosti prispieť pre účely OZ aj sumou z 2% z dane. OZ túto
možnosť mohla využiť po prvý krát v tomto daňovom období.

7.Členstvo v Klastri Liptov
Schôdzi bola prezentovaná možnosť a podmienky v združení Klaster Liptov.

8.Nákup skútra
Bola prezentovaná ponuka Obecného úradu na odkúpenie použitého skútra Buran od obce.
Navrhované podmienky OÚ boli zamietnuté, skúter zostáva v používaní OZ za pôvodných
podmienok.

9. Využitie služieb ratraku

Schôdzi bola prezentovaná možnosť využitia prenájmu služieb ratraku , ponúkaných firmou Ivan
Porubän – poľnohospodár. Konkrétna dohoda bude uzatvorená podľa aktuálnych cenových
podmienok v zimnom období (aktuálna cena PHM)

10. Rôzne
- Dohodlo sa onačenie členov OZ páskou na ruke, aby boli jasne indentifikovateľní na tratiach.
- Bol prijatý návrh pre podporu k motivácii pre platiacich užívateľov tratí (pri platbe na účet), aby
boli odmenení po viacnásobnej úhrade napr. tričkom, resp. čiapkou s logom LBK). Detaily
spresníme pred zimnou sezónou
- p. Kollárom bola prezentovaná možnosť využitia inštitútu „charitatívneho sponzorstva“ o ktoré
by sme mohli požiadať firmy ochotné pomôcť touto formou

11. Záver
Predseda OZ skonštatoval úspešný priebeh schôdze a rozlúčil sa s účastníkmi.

Zapísal:
Peter Vrbičan

