Jegyzőkönyv
a Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) 2014. március 20.
napján tartott közgyűléséről
A közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban (2014. március 20. 18:00 órakor) nem volt
határozatképes. A meghívó szerint ugyanezen a napon 18:30 órára az elnök megismételt
közgyűlést hívott össze, mely a meghirdetett napirendi pontok tekintetében a jelenlévő tagok
számára tekintet nélkül határozatképes. Ennek alapján a megismételt közgyűlés 18:30 órakor
kezdődött meg az Egyesület Budapest, Andrássy út 76. szám alatt található telephelyén, oly
módon, hogy azt az elnök megnyitotta. A közgyűlésen ekkor 17 tag volt jelen.
Elnök javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Gombás Juditot, hitelesítőknek Szeli Emíliát és
Kékesi Katinkát. Ezt a közgyűlés 17 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (a
továbbiakban: egyhangúlag) elfogadta (1/2014 kgy. Határozat)
Elnök javasolja levezető elnöknek Ozvári Ádámot, a közgyűlés egyhangúlag elfogadja
(2/2014. kgy. Határozat).
Levezető elnök elfogadásra javasolja a napirendet a kiküldött meghívó és az alábbiak szerint:
- Beszámoló a 2013. évről, éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása,
- Felügyelő bizottság jelentésének elfogadása,
- A közhasznúsággal kapcsolatos alapszabály-módosítás ismertetése, elfogadása
- 2014. év terveinek ismertetése,
- 2014. évi tagdíj meghatározása,
- Egyebek;
A javaslatot a közgyűlés elfogadja egyhangúlag (3/2014. kgy. Határozat)
A 2013. évi programokat az elnök ismerteti (részletesen lásd az éves beszámolót):
A. Rendszeres programok
- Jóga
- Hastánc
- Falmászás
- Pilátesz
- Futás
- Vakfoci

- Korcsolyázás
B. Sítábor: 2013. január
C. Futás
- tavasszal és ősszel a Margitszigeten, minden szerdán
- BSI futóversenyek: Vivicittá, K&H, Nike, Spar és Balaton Maraton
- I. MikuLÁSS futás
- Vidéki futóversenyek: Szekszárd, Kaposvár
D. Teljesítménytúrák
E. Tandem
- kirándulások
- UltraBalaton
- Balatonkerülés
- 24 óra bringa Kiskunlacházán (BSI rendezvény)
F. Vakfoci
- Bemutató mérkőzés sztárokkal
- Nemzetközi tornarészvétel Csehországban
- Nemzetközi torna Magyarországon
- Bemutatók Budapesten és vidéken
G. Nemzetközi programok
Ifjúsági cserék:
- Ausztria
- Olaszország
A 2013. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a felügyelő bizottság előzetesen
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A közgyűlés a jelentést egyhangúlag elfogadja (4/2014.
kgy. Határozat).
A közgyűlés ezt követően elfogadja a felügyelő bizottság 2013. évi beszámolóját, mely
szerint a felügyelő bizottság intézkedését igénylő bejelentés, illetve esemény az Egyesületnél
nem volt. A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadja (5/2014. kgy. Határozat).
A 2014-es terveket röviden az elnök ismerteti:
A. Futás
- rendszeresen (tavasszal, ősszel) a Margitszigeten
- BSI futóversenyek: Vivicittá, Mozdulj! K&H, Wizzair félmaraton, Spar, Balaton Maraton
- UltraBalaton

B. Tandem
- kirándulások
- UltraBalaton
- BSI kerékpáros rendezvények (24 óra bringa)
C. Vakfoci
- Budapesti és vidéki bemutatók
- A II. nemzetközi torna megszervezése Budapesten
- Részvétel nemzetközi tornákon
D. Minden évszakban szabadidős sporthétvége szervezése vidéki résztvevőkkel
Sor kerül ezt követően az alapszabály módosításának ismertetésére, a közgyűlés egyhangúlag
elfogadja (6//2014. kgy. Határozat).
Tagdíj megállapítása:
Elnök javaslata: 5000 Ft
Miután más javaslat nem érkezik, a közgyűlés egyhangúlag elfogadja az előterjesztést
(7/2014. kgy. Határozat).
Ezt követően – mivel további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el – az elnök
megköszönte a részvételt, és berekesztette a közgyűlést.
Jegyzőkönyv lezárva 19:25 órakor.
Kelt Budapest, 2014. március 20.
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