Zpráva předsedy LO na členské schůzi dne 29. 11. 2010
Hodnocení je bez detailů, které následují ve zprávách od jednotlivých funkcionářů a trenérů.
Zprávy jsou přílohou zápisu členské schůze.
Hodnocení činnosti LO je od ČS r. 2009 do konce listopadu 2010.
Za toto období došlo k některých zajímavým jednáním, případně změnám o kterých budu
hovořit v návaznosti na dění kolem základny |LO Erlebašky a závodního lyžování.
- Jednání s KRNAPem ,bylo hovořeno o počtu povolenek na výjezd, dosažený výsledek
je 6 povolenek na parkování. Určené místo pro vozy byla cesta, toto místo zásadně
nevyhovovalo s ohledem na případné manipulace s auty (odjezdy, příjezdy případně
HS). Prosadíme parkování u smrku na začátku naši odbočky.
- Dalším důležitým úkolem jsou dohody s vedením Dvoraček na sezónu 2010/2011
máme projednány záležitosti, které se týkají stravování škol, rolby na dovoz a odvoz
bagáže, praní prádla atd. Pro potvrzení dobré spolupráce jsme např. vyhověli
požadavku na poskytnutí celé kapacity Erlebašky pro sraz mentálně postižených dětí
z celé republiky v měsíci září a dohodli již předběžný pronájem na rok 2011.
- Brigády byly v rámci plánu splněny až na dlouhodobě plánovaný nátěr boudy,
který neproběhl (slíbeno od skupiny trenérů). Někteří z rodičů závodníků nemají
brigády splněny, bude postupováno dle stanov LO.
- Jako LO jsme v zimní sezóně organizovali 3 velké akce|: ÚKZ STČ, regionální
závody pro veřejnost na Dvoračkách a burzu zimní výstroje a výzbroje.
- Hospodaření, výsledky pouze okrajově, příjmy a výdaje na chatě Erlebach jsou
vyrovnané s minimální rezervou na případnou havárii. Závodní lyžování má
na účtu cca 140 tis. Kč bez příspěvků závodníků na sezónu 2010/2011. Je to
dobrá finanční jistota, jelikož po připsání příspěvků závodníků na novou sezónu
vznikne finanční hotovost cca 250 tis. Kč. S výsledky hospodaření 2010 seznámí
hospodářka.
- V roce 2010 v letním období se nám podařilo sjednat na prázdninové termíny
5 kolektivů rekreantů, což byla sice velká práce o dovolených, ale nemalý finanční
přínos. Na zimní období 2011 nám jedna MB škola odřekla turnus, ale doufáme, že
sjednáme několik menších kolektivů, které nám to vyrovnají. Školy nemají lyžující
děti – nezájem.
- V plánu realizací úprav a údržby na r. 2011 je třeba počítat s částkou cca 100 tis. Kč,
detaily boudař p. Topol.
Výbor LO zasedá v sezóně 1x za čtrnáct dnů jinak dle potřeby. Zápisy jsou v elektronické
podobě.
Děkuji za pozornost, těšme se na příznivé sněhové podmínky a dobré výsledky závodníků.
Skol
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