Ustavující schůze Představenstva Galibi
7. 1. 2019, Klub a Galerie 21
Přítomní:
členové představenstva - Ladislav Lázňovský, Martin Kašpar, Pavel Král
předsedkyně - Lucie Bartůňková
začátek schůze 18:33
Bod 1
Výsledky voleb – zaslat Centrále SU protokol z voleb
Bod 2
Úprava webu
Aktualizovat členy Představenstva
Lucka bude správce webu
Upravit členy Organizace
Přidat Volejbal + ikonu do menu (Fanda)
Přidat fotky z Prague Pride!
Sehnat fotky z Vánočního večírku (pár fotek má Mates a Láďa)
Přidat aktualizovaný volební řád (na webu je starý)
Aktualizovat banner se zásuvkami (podle návrhu použitého na letáky na Pride)
Odstranit Galibi active banner
Od Fandy získat seznam aliasů @galibi.cz a aktualizovat (odstranit aliasy těch, kteří
nebudou nadále v organizaci nebo představenstvu)
Bod 3
Zrušení IP 3/2013 klubu Galibi (Zástupce pro ČZU) - hlasování
Počet osob s hlasovacím právem: 3
3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo -> Zrušení IP odhlasováno
Bod 4
Přihlášky – aktualizovat + přidat GDPR info dle SÚ; formát A4 na šířku; udělá Lucka
Bod 5
Projít a aktualizovat předpisy Galibi – udělá Předseda
Bod 6
Organizační tým (Organizační výbor)
oslovit členy, kteří se podílí na akcích Galibi a zorganizovat schůzku
odstranit z webu neaktivní členy
oslovit nováčky
Bod 7
Hlášení o stavu klubu – odevzdáno Centrále
Výroční zpráva – in progress – po dopracování schválí Představenstvo

Bod 8
Parlament SÚ – následující 8.1., bylo by dobré, aby na něj i nadále někdo z klubu chodil!
(ideálně v budoucnu zapojit i nováčky)
Bod 9
Schůze Představenstva – budou pravidelně každý měsíc, další termín domluven na 4.2.,
19:00
Bod 10
Rozdělení práv – první verze, dále se upraví podle potřeby
web – o obsah se bude starat Lucka – zrušit loginy kromě Lucka a Předseda
předsednický mail – login bude mít jen předseda
info@galibi.cz – přeposílat na všechny členy Představenstva
Galibácká Trouba (FB) – login bude mít Představenstvo + „správce médií“
FB skupina Galibi – Galibácká Trouba bude správce, Předseda moderátor
FB stránka Galibi – stejně jako skupina
Bod 11
Pravidelné setkání
rezervaci a tvorbu FB události bude mít na starost Mates
změníme místo? – návrhy: Klub 21, Q café (po rekonstrukci Paul zjistí, jak vypadá),
YoCafé (musíme otestovat a zjistit, zda by šla rezervace domluvit, otevíračka jen do
22:00?), Piano bar
Bod 12
Deskovky – beze změny (povede Lucka, Mechanický Balet)
Bod 13
Galibi Buddy – Vašek už nechce být, Láďa ano, zjistit Toma Tenoru; nově Mates a Paul;
zeptat se Káti, zda chce být buddy pro holky
Bod 14
Voda 2019 – 4 nebo 5 dní? ->(udělat anketu na FB
Varianta 1: (4 dny – jako loni bez dne volna)
čt ráno z Prahy, příjezd do Vyššího Brodu, plavba V.B -> Rožmberk
Pá plavba Rožmberk -> Krumlov
So Krumlov - > Zlatá Koruna
Ne Koruna -> Boršov
Varianta 2: Jako loni, 5 dní (st – ne) s jedním dnem volna (pá)
Varianta 3: (4 dny bez dne volna, jiné kempy než loni)
Čt ráno (cca 7:00) Praha -> Vyšší Brod, plavba Vyšší Brod -> Branná
Pá Branná -> Krumlov (spodní kemp)
So Krumlov -> Zlatá Koruna
Ne Zlatá Koruna -> Boršov
2 Organizátoři – Láďa a Lukáš Kubiš – Láďa domluví rezervace a zařídí platby, na místě pak
jeden velitel kanoí a jeden raftů

Maximální počet 50 účastníků -> přihlášky s předstihem (zřejmě do 31.3.), záloha na cestu
(500,-) se bude vybírat předem)
Bod 15
Herbyho chata – Paul zjistí termín, aby nevznikla kolize s jinými akcemi
Bowling – v březnu, termín se upřesní později, organizátor Lucka
Čarodějnice – vycházejí na úterý, nevyjde nám proto náš standardní termín „pátek před“ –
budou tedy přímo na Čarodějnice 30.4. (st je svátek)
Bod 16
Lucka rezignuje na post předsedkyně klubu.
Bod 17
Nový Předseda – Mates navrhuje Láďu, Paul návrh podporuje, Láďa kandidaturu přijímá.
Počet osob s hlasovacím právem: 3
Počet hlasů pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
Ukončení schůze: 21:29

