Zpráva předsedy lyžařského oddílu na členské schůzi 30.11. 2009
Hodnocení je bez detailů, který následuje ve zprávách od jednotlivých funkcionářů a trenérů.
Zprávy jsou přílohou zápisu členské schůze.
Hodnocení činnosti LO je od VČS v r. 2008 do konce listopadu 2009.
Za toto období došlo k některým zajímavým jednáním případně změnám, o kterých budu
hovořit v návaznosti na dění kolem základny LO Erlebašky a závodního lyžování.
-

Jednání s KRNAPem , bylo jednáno o počtu povolenek na výjezd, jelikož byly
zrušeny Informace v Rokytnici. Přiděleno bylo 5+1 ks. Jednáno bylo o vlastním
parkování těchto vozů, konečný výsledek: auta budou stát na naši cestě, resp. u hlavní
cesty na Dvoračku. Pouze 1 vůz správce u chaty.

-

Spolupráce s Doračkama. Jelikož je pro nás životně důležitá, musíme každoročně
jednat o podmínkách s panem Starým. Tato problematika se týká stravování škol,
rolby na odvoz materiálu, prádla a vůbec celkově dobrých vztahů jako sousedů.

-

Brigády. Úkoly, které jsme projednávaly v jarních měsících na výboru byly vcelku
splněny. Tak jak máme uvedeno ve stanovách je povinností každého člena odpracovat
jeden víkend, případně uhradit 1 000 Kč při nemožnosti uskutečnění. S tímto jsou
každoročně problémy. Je třeba, aby trenéři více apelovali na rodiče.

-

Jako LO jsme organizovali tři velké akce: ÚKZ Stč. kraje, Regionální závody
na Dvoračkách a burzu.

-

Výbor LO zasedá jedenkrát za čtrnáct dnů v sezóně, mimo dle potřeby.
Zápisy jsou v elektronické podobě.
Hospodaření – výsledky pouze okrajově: příjmy a výdaje na chatě Erlebach jsou
vyrovnané, závodní lyžování je připraveno na sezónu a má na účtu cca 90 tis. Kč.
Na rok 2010 máme sjednané turnusy, respektive školy a kolektivy v rozsahu r. 2009,
je to důležitý počin, který je sice pracný, ale zatím díky aktivitě velice úspěšný.
V plánu na investování v r. 2010 se počítá s úsporou na nátěr střechy, který
předpokládáme v r. 2011. Bude to 50 % z předpokládaných nákladů. Další větší
nákupy, které bude třeba uskutečnit, připravil na seznamu boudař.

Děkuji za pozornost, těšme se na příznivou zimu, hodně sněhu a dobré výsledky.
Skol Josef Müller, předseda LO

