Zápis z valné hromady OS Campamento ´99
Datum: 15. 1. 2004

Valná hromada ob anského sdružení Campamento ’99 se sešla ve tvrtek 15. ledna 2004 v po tu
19 len . Byly projednány otázky týkající se innosti sdružení, navázání na farnost a prob hly volby do
všech orgán sdružení. Mimo jiné byl z ízen nový statut lenství pro mladší leny sdružení a funkce
hospodá e sdružení. Jednotlivé usnesení jsou popsány v následujících bodech:
(1) Farnost
Valná hromada konstatovala nespokojenost s p ístupem farnosti sv. Jiljí k innosti sdružení a následn
schválila p echod do jiné farnosti. Výbor sdružení byl pov en jednáním s n kolika farnosti o možnosti
spolupráce. Mezi diskutovanými farnostmi se objevily sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Prokop, Týnský
chrám. Do 14ti dn by m l výbor shromáždit možnosti výše zmín ných farností a u init rozhodnutí. O
rozhodnutí budou neprodlen informováni všichni lenové i p íznivci sdružení. Výbor se postará o
poklidný a bezkonfliktní odchod od Jiljího.
(2) lenská základna
Valná hromada ustanovila statut nového typu lenství „ len junior“, pro v k 15 až 18 let a ustanovila
zárove novou funkci „hospodá e“ sdružení. Stanovila výši lenských ro ních p ísp vk - 500,- K pro
leny a 200,- K pro leny juniory. Výbor sdružení byl pov en zajišt ním registrace nových stanov.
(3) Volby
Valná hromada zvolila orgány sdružení:
- výbor sdružení: Markéta Bendová, Líza Urbanová, Lukáš Jirsa, Bohouš Vohá ka, Martin Liška a
Kate ina Koronthályová
- p edseda sdružení: Petr Hoffmann
- hospodá sdružení: Jan Ludvík
(4) Celoro ní innost
Valná hromada vyslechla zprávy o pravidelných innostech s d tmi (dramatický kroužek, st ede ní aje,
prázdninové výlety, letní tábor, webstránky) a vyjád ila pod kování všem, kte í tyto akce p ipravují.
Valná hromada pov ila výbor p ípravou letního tábora na Komá í louce v termínu od 10. do 24.
ervence 2004.
(5) R zné
Valná hromada pov ila d razn výbor výb rem lenských p ísp vk , aktualizací webstránek, zejména
dopln ním nov zvolených orgán .
Zapsala: Kate ina Koronthályová

