USNESENÍ
z Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU
konané dne 1.2.2008 v restauraci „Na hřišti“ v Praze 9 - Satalicích
Přítomno bylo 64 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než ¼ všech členů.
1. Valná hromada schvaluje
a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2007 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu
b) Plán činnosti klubu na rok 2008 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním
c) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2007
d) Zprávu revizní komise
2. Valná hromada schvaluje většinou hlasů
a) Navrženou výši členských příspěvků:

200 Kč jednotlivý člen starší 18 let
80 Kč jednotlivý člen do 18 let
b) Poslední termín řádného zaplacení členských příspěvků je červencová schůze. Členské
příspěvky je možné zaplatit i po tomto termínu s tím, že k uvedeným částkám bude
připočteno penále v následující výši:
do zářijové schůze
20 Kč
do říjnové schůze
40 Kč
do listopadové schůze
60 Kč
do prosincové schůze
80 Kč
do následující výroční valné hromady 100 Kč
Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno
členství.
c) Vstupní poplatek 50,- Kč pro nové členy a 300,- Kč pro ty nové členy, kteří již byli členy
TAKu, ale členství jim zaniklo pro neplacení příspěvků

3. Valná hromada děkuje
Jirkovi Bendlovi za dlouholetou péči o přívěsný vozík a placení poplatků za něj
Mirkovi Dvořákovi za dlouholeté vedení revizní komise a kontakt s KČT
Ivanovi Fridrichovi za pořádání Cest jenom tam
Ivanovi Šimůnkovi za starost o distribuční server a péči o internet
Soně Vašicové za nevšední aktivitu při výběru TAKových příspěvků
Janě Vorlové za vedení Poradníku a péči o webové stránky TAKu
4. Valná hromada:
a) ukládá všem organizátorům akcí, aby všechny aktivity, které budou konat v Keblanech,
předem projednali se správcem tábořiště Petrem Řehákem
b) ukládá Radě TAKu prodat přívěsný vozík, nejlépe formou aukce
c) rozhodla většinou hlasů o tom, že malé odznaky TAKu se budou prodávat pouze členům
TAKu
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