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ZEBRANIE ZARZĄDU
09.04.2013 r. wtorek w godz. 18-20
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa
Obecni:
Maciej Florys - Prezes
Grzegorz Folta
Andrzej Grzechynka
Paweł Krupa
Miłosz Martynowicz
Tomasz Nodzyński
Adam Wnęk

We wtorek odbyło się drugie zebranie nowego zarządu.
1.

Podsumowano przebieg ostatniego Memoriału Ani, Basi i Bogdana. Imprezę uznano za udaną,
podziękowania dla Tomka Nodzyńskiego jako głównego organizatora.

2.

Ustalono datę tegorocznego wspólnego „-lecia” AKPT i SKPG na 16-17.11.2013. Organizacją zajmie się
Miłosz Martynowicz. Wszelkie pomysły odnośnie miejsca zorganizowania imprezy są oczywiście mile
widziane – najlepiej kontaktować się bezpośrednio z Miłoszem.

3.

W celu podniesienia frekwencji wtorkowo – marchewkowych spotkań, zarząd ustalił, co następuje : w
kaŜdy trzeci wtorek miesiąca odbędzie się w „Marchewce z Groszkiem” projekcja filmu ( o tematyce,
naturalnie, górskiej ). Za filmy odpowiada Andrzej Grzechynka. Jako pierwszy będzie moŜna obejrzeć
film Krzysztofa Langa „Prowokator” . Natomiast w pierwsze wtorki miesiąca będą odbywać się pokazy
slajdów, relacje z wypraw, wykłady, szkolenia itp. Jako pierwszy wystąpi 7 maja z wykładem o historii
wspinania w Tatrach Grzesiek Folta.

4.

PoniewaŜ sporo osób zapytuje o ubrania przewodnickie, zarząd spróbuje znaleźć firmę, która na
korzystnych dla obu stron warunkach uszyje dla nas partię ciuchów.

5.

Postanowiono, Ŝe coroczny kalendarz AKPT ukaŜe się najpóźniej w Wigilię Kołową. Za dotrzymanie
powyŜszego terminu równieŜ odpowiada Andrzej Grzechynka.

6.

Na dobrej drodze jest moŜliwość załoŜenia konta bankowego dla naszego Koła. Sprawę pilotuje –
Andrzej Grzechynka.

7.

Kolega Jerzy Dąbrowski przesłał na ręce prezesa podziękowania za udzieloną mu przez Koło pomoc.

8.

Poruszano równieŜ temat , o którym sporo rozmawiano na pierwszym zebraniu, mianowicie wyglądu,
ewentualnych zmian czy teŜ załoŜenia zupełnie nowej strony internetowej Koła. Większość przychyla się
do ostatniego pomysłu.

