
Protokół  zebrania Klubu Arka V 

z dnia 30.11.2017 

1. Prowadzący zebranie prezes Lech Boczkowski powitał zebranych członków, poprosił o 

podpisywanie Listy Obecności -   załącznik nr 01.   Usprawiedliwiono również osoby 

nieobecne –Basię Nodzyńską –lekcje włoskiego i  Teresę Kaczmarek – posiedzenie.         

Kolega prezes złożył życzenia  naszym klubowym  ANDRZEJOM (także nieobecnym), 

odśpiewano na  ICH cześć gromkie 100 lat ! 

2. Kolega Andrzej Krysiak  poczęstował zgromadzonych  ciastem i kawą .  DZIĘKUJEMY  ! 

3. Omówiono plan imprez na przyszły rok ze szczególnym uwzględnieniem reaktywowanego 

spływu zimowego na Drwęcy, który organizuje Piotr Paradowski. Zwiększono ilość 

zaplanowanych spływów o 3 .  Zwrócono również uwagę aby termin spływu na otwarcie 

sezonu, aby nie kolidował z otwarciem Kujawsko-pomorskiego Związku Kajakowego 

,zrzeszającego kluby z województwa.       -  Kalendarz Imprez  2018 – załącznik nr 02 

4. Uzupełniono dane do sprawozdania rocznego działalności klubu za rok 2017 

5. Wigilia klubowa odbędzie się 16 grudnia 2017 o godzinie 16:00 dla komitetu organizacyjnego 

i o godzinie 17:00 dla pozostałych uczestników. Wigilia odbędzie się na stołówce szkoły 

podstawowej nr 13 na ul. Słonecznej 26.   Do komitetu organizacyjnego weszli: 

Piotr Paradowski, Danka Plewa, Andrzej Krysiak(odpowiedzialny za pierogi i paszteciki), Lech 

Boczkowski (odpowiedzialny za przygotowanie barszczu), Janusz Roczyński (odpowiedzialny 

za przygotowanie śledzia), Ania Roczyńska (przygotuje piernik), składkę zbierze Alicja Kodzik i 

Adam Nawrotek powiadomi osoby nieobecne 

6. Podjęto uchwałę nr 2/2017 o zwolnieniu młodzieży uczącej się ze składek klubowych do 18 

roku życia. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  –        załącznik nr. 03 

7. Sprawy różne. Kol. Marek Lubiszewski przedstawił informacje ze spotkania z Teresą 

Kaczmarek, że można zgłaszać spływy do kalendarza wojewódzkiego. Pojawiła się również 

propozycja uruchomienia kursów doszkalających dla instruktorów i sędziów z uwagi na brak 

kadry prowadzącej spływy na wiele osób. Zauważono również   brak  uprawnień kadry 

sędziów sportowych do sędziowania imprez turystycznych. Kol. Piotr bParadowski wyraził 

wstępną zgodę na przystąpienie do kursu instruktora  PZKaj.  Na koniec  Marek Lubiszewski 

zaprosił chętnych do udziału w spływie 9-10 grudnia 2017 od Mylofu na rzece Brdzie z 

noclegiem w domkach. 

8. Przewodniczący zamknął zebranie i podziękował przybyłym 

 

 

Protokołował 

Adam Nawrotek 


