Zápis z valného shromáždění ALT Evropa
Datum konání : 25.6.2005 na Velkém Dářku
Přítomno 37 členů z celkového počtu 44 členů ALT .
Předsedající : Josef Machovský
Mandátová komise: Marek Směšný
Volební komise: Saša Pacek
1. Předsedající seznámil členy ALT Evropa s jednacím řádem VS, podle
kterého bylo VS svoláno a řízeno. Připomněl práva členů na uplatnění
návrhů a protinávrhů, požadování vysvětlení a objasnil organizační
záležitosti.
2. Byla zvolena mandátová komise – Marek Směšný a volební komise –
Saša Pacek.
3. Valné shromáždění se usneslo na programu VS :
1. Zpráva o činnosti a hospodaření za r.2004.
2. Volba nového výboru ALT E, volba dozorčí komise.
3. Projednání nové kategorie „juniorů do 21 let“ na MČR E.
4. Příprava a návrh CTL 2006, koordinace s ALT Q.
5. Různé – informace
4. VS přijalo zprávu J.Machovského o činnosti a hospodaření ALT E za rok
2003,2004 a bere na vědomí stav hospodaření v roce 2005.
5. Volební komise – A.Pacek seznámil VS s volebním řádem.
Přednesl kandidátní listinu k volbám do výboru ALT E na období 20052007 a kandidátní listinu k volbám do dozorčí komise ALT E na období
2005-2007 navrženou a doporučenou výborem ALT.
6. VS zvolilo nový 8 členný výbor podle předložené kandidátní listiny
(hlasování 36 pro, 1 proti):
Marek Směšný, Saša Pacek,Karolína Trenzová,Zdeněk Chlup, Jana
Šmídová, Václav Novotný, Ladislav Sedláček, Tomáš Krejza
Funkce jednotlivých členů budou rozděleny na prvním zasedání nového
výboru.
7. VS zvolilo na návrh volební komise dozorčí komisi ALT E
( hlasování všichni pro) ve složení : Vladimír Rozsypal, Petr Černý
8. K projednávanému 3.bodu programu (vysvětlení podal Saša Pacek), se
rozvinula široká diskuse. VS vyjádřilo nesouhlas s rozdělením MČR na
samostatné MČR pro kategorie dorost.
( hlasování 29 proti, 2 pro, 6 se zdrželo)
Tento bod programu byl VS odsouhlasen doplnit o volbu kategorií pro
stávající společné MČR.
VS se usneslo pro zachování kategorie dorost na MČR E.
(hlasování 28 pro, zdrželo se 9)

9. VS ukládá výboru, aby při přípravě CTL 2006 jednal a řídil se
následujícími odsouhlasenými požadavky LT Evropa :
a) termíny pohárových závodů rozdělit v poměru jaro = 4,
podzim = 2 + MČR
b) společně s třídou Q organizovat 3 závody
c) MČR uskutečnit jako priorita 1. s třídou Laser, jako další možnost s Q
d) termín závodu Cena Šumavy přesunout z 3.6.2006 na jiný termín
z důvodu kolize se závodem námořních jachet St.Pelegrino.
e) 6 pohárových závodů umístit v pořadí na tyto vodní plochy :
Nové Mlýny, Rozkoš, Lipno,Nechranice,Velké Dářko, Nové Mlýny

Zapsal : Josef Machovský

