
                                                              PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA KLUBU ARKA V 

                                                                        w  dniu 25.04.2019 roku 

 

Zebranych w liczbie 8 osób powitał prezes klubu i poprosił o podpisywanie listy obecności. 

Następnie wydał znaczki PTTK osobom które opłaciły składki za 2019  rok.   Wyraził żal że nikt z 

pozostałych członków zarządu klubu nie jest obecny na zebraniu. Swoją nieobecność udziałem w 

strajku nauczycieli usprawiedliwił sekretarz Adam.N  . Podyskutowaliśmy trochę  o strajku i sytuacji w 

oświacie. Prezes poprosił o ochotników z sali do protokołowania zebrania . Jedyny kandydat nie 

zabrał okularów ! Prezes postanowił napisać protokół z pamięci już po zebraniu. 

Kolega Boczkowski zdał relację ze spływu primaaprilisowego . Popłynęło jedynie 5 osób , pogoda była 

rześka. Brda niosła dość ostro , na Piaskach wyglądało to jak na górskiej rzece . Po spływie pozostało 

30 zł. ( kierowcy jechali gratis ). 

Piotrek Paradowski opowiedział barwnie o niezwykle dla Arki V korzystnym wyścigu na otwarcie 

sezonu K-P.Z.K w Żurze.  Osady naszego klubu zajęły tam mianowicie wszystkie 3 miejsca na podium 

w kategorii Mix -2. W klasyfikacji generalnej dało nam to 2 miejsce w województwie. 

Najbliższy spływ to majówka na Piławie. Potem w terminie 23 – 26.05.  Ogólnopolski Spływ na 

Zgłowiączce na kujawach. Dowodzenie na ten spływ przejmuje Adam Wenda. 

W czerwcu w terminie 21-23 planowany jest spływ na Wieżycy. Jeśli poziom wody będzie za niski to 

pomyślimy o innej rzece w promieniu powiedzmy 100 km od Bydgoszczy. 

Po raz pierwszy aktywny członek naszego klubu kończył będzie zasłużony wiek -75 lat. Na tą 

wiadomość zgromadzeni spontanicznie zorganizowali zbiórkę na flachę dla Władka !. Ponieważ było 

nas na zebraniu tak niewielu ,prezes zaproponował także przekazanie na ten cel kwoty 30 zł. 

pozostałych z spływu primaaprilisowego. 

Ponieważ kol. Skarbnik nie było jeszcze w tym roku na zebraniu , prezes umożliwił członkom klubu 

wpłacanie składki klubowej do „ inkubatora”, gdzie poczekają sobie do czasu jej przyjścia. 

Na zakończenie prezes zaprosił na film  „ Wilcze echa” do wojskowego DKF  w  KINOTEATRZE  w 

wtorek 07 Maja godz. 17 . 

                                                                                                                                                Protokół sporządził  

                                                                                                                                                  Lech Boczkowski 


