
Protokół zebrania 

Klubu Kajakowego ARKA V 

w dniu 25 stycznia 2018 

Porządek Zebrania : 

1. Otwarcie zebrania, lista obecności 

2. Sprawozdanie Zarządu klubu za 2017 

3. Sprawozdanie ze spływu 52 M. Z. S Energetyków 

4. Zaproszenie na spływ klubowy 22-25.02 Drwęca 

5. Sprawy różne-Dyskusja 

1.   Prezes Lech Boczkowski otworzył zebranie, poprosił o podpisanie Listy Obecności ( załącznik ). 

Usprawiedliwiali nieobecność: Radziwon Władysław, Bartłomiejczak Andrzej, Roczyńska Aniela, 

Roczyński Janusz, Lubiszewska Małgorzata 

2.   Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2017(załącznik do protokołu).             

Kol. Adam Nawrotek przybliżył informacje o frekwencji na zebraniach w 2017 . Najwyższą frekwencją 

wyróżniają się kol. Lech Boczkowski, Danuta Plewa, Marek Lubiszewski, Adam Nawrotek, Piotr 

Paradowski.  

Kol. Alicja Kodzik przedstawiła sprawozdanie finansowe klubu za 2017 rok ( załącznik ), a kol. Piotr 

Paradowski  który zapoznał się wcześniej z tymi dokumentami ,przedstawił sprawozdanie Klubowej 

Komisji Rewizyjnej. 

3  . Kol. Danuta Plewa przedstawiła relację ze spływu energetyków w którym uczestniczyło 11 osób. 

Pogoda dopisała był wysoki stan wody, urocza atmosfera. Wszyscy startowali w wyścigu jedna z 

naszych załóg zdobyła III miejsce. Danka podziękowała również Piotrowi Paradowskiemu za 

zaangażowanie w organizację naszego uczestnictwa w tym spływie. Kolega prezes Lech Boczkowski 

przypomniał zapisy Regulaminu  Klubu w którym jest zapis o odpłatności za kajaki osób z poza klubu. 

Kol. Danuta Plewa przyznała, że osoby spoza klubu uczestniczący w spływie energetyków którym 

użyczono kajaki klubowe nie dokonały odpłatności, ale obiecała że w przyszłości będzie to 

przestrzegane. Kol. Lech Boczkowski podjął się pracy nad propozycją zmian w  Regulaminie Klubu. 

4.   Kol. Piotr Paradowski zaprosił na klubowy spływ kajakowy na Drwęcy w terminie 23-25.02. 

Wyjazd w piątek 23.02 o godzi 8:00 koszt ok. 200zł. Jedziemy własnymi samochodami ,nocleg w 

agroturystyce , regulamin spływu do pobrania na stronie klubu. Zapisy na spływ zbierają kol. Piotr 

Paradowski i Lech Boczkowski. 

5.   Kol. Lech Boczkowski przywitał nowych członków klubu  : Kacpra Klamrę i Adama Wendę. 

Zaproponował zebranym możliwość uczestnictwa w występie Kacpra Kuszewskiego w Kinoteatrze 1 

lutego o godz.17. oraz możliwość uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Filmowym . Kol. Marek 

Lubiszewski przypomniał , aby w zeszycie wydania sprzętu zapisywać nie tylko liczbę kajaków ale 

wskazać które kajaki są pobierane. Kol. Maciej Juhnke zaproponował możliwość transportu kajaka 

morskiego do liftingu za jedyne 100 zł. – uzyskał aprobatę. Kol. Piotr Paradowski zaproponował 

klubowy turniej tenisa stołowego 3 lutego o godz 17:00 w szkole SP13 przy ulicy Słonecznej 26. 

                                                                                                                                                    Nawrotek Adam 


