
Protokół zebrania klubowego 

Arka V 

z dnia 26 stycznia 2017 

Program zebrania 

1. Relacja z 51 Spływu Zimowego na Brdzie Energetyków 

2. Propozycje imprez do kalendarza klubu w 2017 r 

3. Powołanie osoby do kontaktów z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Kajakowym „Kajakarstwo 

dla wszystkich” 

4. Wybory delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Kujawsko – Pomorskiego 

Związku Kajakowego w Bydgoszczy 

5. Sprawy różne, dyskusja. 

Ad.1 Relację z 51 Spływu Zimowego na Brdzie Energetyków przedstawił kol. Piotr Paradowski wraz z 

kol. Danutą Plewą – kierowniczką ekipy. W trakcie relacji mieliśmy okazję, dzięki Piotrowi  podziwiać 

zdjęcia z tej imprezy.  Zajęliśmy  drużynowo 6 miejsce a indywidualnie ocieraliśmy się o podium. 

Ad.2 Kol. Lech Boczkowski przedstawił propozycje organizowanych przez Arka V  imprez do 

kalendarza 2017 i propozycję imprez polecanych przez klub .Propozycje  spływów zgłosił również 

Andrzej Zaremba i Aniela Roczyńska.  Uzgodnioną wersję kalendarza imprez klubu w 2017 roku 

zamieszczono  na stronie internetowej  klubu  ARKA V. 

Ad.3 Powołano osobę do współpracy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Kajakowym  w ramach 

zespołu „Kajakarstwo dla wszystkich” .Kandydaturę kol. Marka Lubiszewskiego w głosowaniu jawnym 

przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym i pozostałych za. 

Ad.4 Przystąpiono do wyborów delegata na  Walne Zebranie K-PZK w Bydgoszczy. Jedyną kandydatką  

była kol. Teresa Kaczmarek. W głosowaniu jawnym wybrana została jednogłśnie. 

Ad.5  Kol. Teresa Kaczmarek przedstawiła prośbę Kujawsko-Pomorskiego Związku Kajakowego  

„Kajakarstwo dla wszystkich”  o pomoc w organizacji imprezy otwarcia sezonu.  Członkowie klubu 

zgodzili się pomóc kol. Teresie proponując jako termin 9 kwietnia z uwagi na wybory Oddziału PTTK w 

dniu 8 kwietnia. Kol. Andrzej Zaremba zaproponował aby otwarcie sezonu turystycznego  Kujawsko-

Pomorskiego Związku Kajakowego   połączyć z organizowanym przez Arkę V  Spływem i Wyścigiem na 

Brdzie  w dniu 22.04.2017 na co kol. Teresa Kaczmarek nie wyraziła zgody . Jeśli strony nie dojdą do 

porozumienia odbędą się dwie imprezy  w dniach 09.04 i 22.04. Prezes klubu zaproponował  w tej 

sytuacji rezygnację z klubowego spływu w dniu 01.04 aby nie mnożyć  imprez  w tym samym  okresie 

i na tym samym akwenie – członkowie klubu opowiedzieli się za utrzymaniem tego spływu.             

Kol. Aniela Roczyńska przekazała zaproszenie na II Zimowy S.K Piwowarów w dniach 24 – 26.02. 2017 

Zaproszenie zostało przyjęte , ekipę zbiera Danka Plewa  i Piotrek Paradowski. 

Na tym zebranie zakończono 

Protokołował  - Nawrotek Adam 

 


