SPRAWOZDANIE KTR ARKA V
ZA 2017 ROK
KLUB liczył 23 osoby w tym : 20 członków z opłacona składką PTTK i klubową za 2017 rok , w tym 1
osoba ucząca się. 1 osoba wstąpiła do klubu – składka klubowa Arki V.
2 osoby mają opłaconą tylko składkę PTTK.
Do wstąpienia do klubu kandydują 3 osoby . Przyjmiemy je do klubu na pierwszym posiedzeniu w
2018 roku.
Do grona sympatyków klubu na skutek nieopłacenia składek za 2017 rok przeszli Zaremba Ewa ,
Zaremba Andrzej . W przypadku opłacenia zaległych składek osoby te automatycznie odzyskują
członkostwo w klubie.
Wykaz imprez zorganizowanych w 2017 r. przez Arkę V , lub z naszym udziałem.
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01 .01 - Noworoczny Spływ na Brdzie – 5 osób – org. Marek Lubiszewski
13-15.01- udział w 51 M.Z.S.K.Energetyków na Brdzie – 14 osób – kier. Danuta Plewa
24-26.02 –udział w II Z.S.K.Piwowarów i Słodowników – 5 osoby – kier. Paradowski
02.04 – Klubowe otwarcie sezonu na Brdzie - 5 osób -org. Lech Boczkowski
09.04- Otwarcie sezonu K-P.Z.K – Jezioro Żur - 16 osób – kier.. Marek Lubiszewski
22.04 – XII M.T.Si W. Kajakowy w Bydgoszczy - 45 osób – org. Członkowie klubu.
29.04 -3.05- udział w Spływie kajakowym na Łynie -4 osoby - kier. Lech Boczkowski
15-18.06 XXII S.K.Browarników i Piwowarów. Na Wdzie – 4 osoby. – kier. Lech B.
15-18.06 Klubowy Spływ Kajakowy na Wieprzy 5 osób . org. Marek Lubiszewski
24.06 -Udział w „Ster na Bydgoszcz „ na Brdzie 8 osób kier.. Andrzej Krysiak
3-15.07 Spływ Kajakowy „ Pętla Bydgoska” -490 km. 7 osób - org. Marek Lubiszewski
23 -28.07 – Spływ Kajakowy na Warcie - 8 osób – org. Piotr Paradowski
18-20.08 –S.K dla Debiutantów – Brda i Zalew K. – 17 osób - org. Lech Boczkowski
25-27.08 –S.K. Pożegnanie wakacji – Zbrzyca ,Chocina – 35 osób org. M. Lubiszewski
15 -17.09 – KAYAKMANIA - udział w wyścigu na 40 km - 2 osoby – kier. Paradowski Piotr
22-24.09 – XIII O.S.K „ Barwy Jesieni” na Brdzie -19 osób org. Lech Boczkowski
30.09. -Szkoleniowy Młodzieżowy Spływ Kajakowy – 27 osób org. Marek Lubiszewski
Całoroczne indywidualne pływanie członków klubu na sprzęcie własnym i klubowym w czym
celuje członek zarządu klubu Marek Lubiszewski.

W naszych 17 imprezach zorganizowanych na wodzie wzięło udział 226 osób.
Ponadto reprezentacja klubu wzięła udział w uroczystościach i zabawie z okazji 25 –lecia Klubu
Krajoznawczego WĘDROWIEC , oraz 35- lecia klubu TWAT. Oba te kluby należą wraz z nami do
Oddziału Wojskowego PTTK i wystosowały do naszego klubu stosowne zaproszenia .
Dziękuję osobom które wymieniłem jako organizatorów spływów ,to dzięki nim mamy tak bogatą
ofertę spływów i aż czterech chętnych do wstąpienia do klubu , co nie zdarzyło się od dawna.

Niestety są osoby które z nami nie pływają , albo robią to sporadycznie np. raz w roku . Takich osób
było w 2017 roku 11 , czyli połowa klubu . To prognostyk bardzo poważnego kryzysu
frekwencyjnego który nas czeka jeśli nie potrafimy zainteresować pływaniem z nami nowych
potencjalnych kajakarzy. Osobny problem to oferta imprez jaką klub może zaproponować
kolegom i koleżankom już nie pływającym. Praktycznie takiej nie ma , trzeba się liczyć z tym że
przejdą do innych klubów gdzie turystykę uprawia się np. z okna autokaru .
Do obowiązków członków klubu należy min. udział w zebraniach klubu ,które odbyły się w 2017
roku 10 krotnie. Niestety frekwencja nigdy nie była pełna , wahała się w granicach 33% ( LUTY )do
68% ( Czerwiec i Wigilia).
Finanse klubu szczegółowo omówi kol. skarbnik Alicja Kodzik . Ja na podstawie wydruku
księgowego mogę stwierdzić że zaczynaliśmy rok 2017 z sumą 2 975,15 na koncie a zamknęliśmy
sumą 3 900,68 . ( sprawozdanie finansowe jest załącznikiem powyższego sprawozdania ).
Nie oceniam pracy poszczególnych członków zarządu klubu ,gdyż jeden rok to za mało aby wyrobić
sobie pełną i obiektywną ocenę ich dokonań – a każdy prawdopodobnie ma takowe. Co nie oznacza
że nie mam zastrzeżeń i ze nie wyciągam wniosków na przyszłość.
Sam poddaję się ocenie członków klubu i Klubowej Komisji Rewizyjnej.
Prezes Klubu
Lech Boczkowski

