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Zápis ze schůze
Začátek: 19:15
stavenstva:
Přítomní členové představenstva:

Jan Rozkošný
Martin Kašpar
Pavel Král

přítomní členové organizačního týmu:

Ladislav Lázňovský

1.
Hlášení o stavu klubu
- kontrola
ontrola přihlášek nových členů, zbývá je naskenovat a přeposlat SU ČVUT
- hlášení
lášení za druhou polovinu roku 2019 odevzdá místopředseda Martin Kašpar v průběhu ledna
- ýroční zpráva pro rok 2019 – nutná úprava stylistiky a přidání informací o doplňovacích
volbách konané v prosinci 2019 – provede Ladislav Lázňovský
V průběhu schůze Ladislav Lázňovský, dosud úřadující předseda klubu rezignoval na svůj post
p
předsedy.
Poté proběhlo zvolení nového předsedy, kterým se jednohlasně
jedno
ně stal Jan Rozkošný.
Místopředsedou klubu zůstává Martin Kašpar.
2.
Galibi voda
První termín „oficiální“ je 2. – 6. 7. 2020.
Plánované kempy jsou Rožmberk, Kemp Krumlov a Kemp Zlatá Koruna.
Úsek Rožmberk a Krumlov – nejdelší úsek, nutné vstávat brzo a vyrazit co nejdříve, součástí
této verze je i den volna na výletování – později bude upřesněno.
Pravděpodobný odjezd z Prahy je 8:18.
Druhý termín „alternativní“ – připojení se v průběhu trasy na předem oznámených místech,
upřesníme později.
3.
Prague Pride
- preference místa – studentské spolky poblíž (spolupráce a vzájemná podpora)
- zařízení lepší komunikace s organizátory – Honza
- možnosti pořízení vozu do průvodu
- další možnosti pro zlepšení stánku – zjistí Láďa
4.
Různé
- další možnosti propagace klubu (plakáty, zlepšení webových stránek, …)
…
- k akcím psát kontakty na organizátory, ne obráceně
- dvojjazyčnost webu – zjistit u naší IT specialistky Lucky více informací
- zařídit přesměrování emailů pro Galibi na Honzy email
- v Březnu nová akce (zatím jednorázová) – Boj o stínadla
- v druhé půlce roku Bowling
- pálení čarodějnic – termín 30. 4. 2020 (čtvrtek)
- chata – rozehřívání chaloupky, zajistí jako obvykle Jirka, informace zjistí Honza
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- výlet do Ratibořic (víkendová akce) – 29. -31. 5., nebo 5. – 7. 7., upřesnění později
- další události – podrobnější řešení na dalších schůzích

Konec:

21:50

Zápis provedl: Pavel Král
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