Zápisnica
zo zasadnutia Valného zhromaždenia FK v Demandiciach,
konaného dňa 17.02.2016 v Demandiciach
P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ : Ing. Milan Kajas

Rokovanie
K bodu č.1
Viceprezident FK Ing. Attila Kürthy Demandice otvoril valné zhromaždenie, privítal všetkých
prítomných a prezidenta FK Bc. Michala Ryboša, poveril ho vedením valného zhromaždenia.
K bodu č.2
Voľba návrhovej komisie. Bol navrhnutý:
p. Anton Prandorffy
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
p. Peter Balla
p. Tünde Ballová
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý:
p. Milan Kajas
Všetci boli jednohlasne schválený prítomnými členmi FK.
K bodu č.3
Bola prednesená správa o činnosti FK za obdobie 09/2015 – 02/2015, ktorú predkladal tréner FK
p. Ján Varga
Záver z predloženej správy : zvýšenie záujmu zo strany deti aj s okolitých obcí. Propagácia FK
cez obecné úrady a školy okolitých obcí. Zverejniť výzvu aj na web stránke obce Demandice.
K bodu č.4
Návrh činnosti FK na obdobie jar 2016. Predkladal tréner FK Ján Varga a vedúci mužstva Peter
Balla.

Záver z predloženej správy :
- pokračovať v tréningoch 2x týždenne
- účasť na turnajoch
- nákup pomôcok
- tréningy v zimných mesiacoch v telocvični v Santovke
- motivačné návštevy zápasov v Leviciach prípadne v Zlatých Moravciach
(potrebný informovaný súhlas rodiča, pre deti bez sprievodu rodiča).
K bodu č.5
Vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1000€ na návrh viceprezidenta FK.
Finančné krytie zabezpečené z alokácie rozpočtu obce Demandice pre rok 2016.
Ďalej bolo prerokované:
- prevod dispozičného práva k účtu FK na prezidenta FK
- vymenovaný bol materiál potrebný na tréning a navrhnutý spôsob obstarania
- riešenie registračiek
- svojpomocná oprava a údržba priestorov na obecnom ihrisku – budova šatní.
- doplnenie stavu dresov a dokúpenie vybavenia
- návrh na oslovenie sponzorov
K bodu č.6
Všetci prítomný jednohlasne schválili výšku členského príspevku 5€ ročne pre dospelých členov
FK. Splatnosť v termíne do 1.7. kalendárneho roka na účet FK, alebo do pokladne FK.
K bodu č.7
Schválenie zasadnutí výboru FK v termínoch :

- apríl 2016 (pred prihlásením do súťaže)
- júl 2016 (pred sezónou)
- podľa potrieb klubu

K bodu č.8
Diskusia :
- stanovy FK sú a nie je ich potrebné meniť ani doplniť
- p. Kotris predniesol potrebu údržby obecného ihriska, podnet sa vyrieši na nasledujúcom
zasadnutí výboru FK
- viceprezident FK vyzdvihol prácu trénera p. Vargu a dosiahnuté úspechy v priateľských
zápasoch.
- informácia o stave a počte žltých dresov

K bodu č.9

Na záver prezident FK Bc. Michal Ryboš poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
Valného zhromaždenia FK.

Bc. Michal Ryboš
prezident FK v Demandiciach

Zapísal : Ing. Milan Kajas

Overovatelia :
p. Peter Balla
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p. Tünde Ballová

....................................

