JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének
közgyűlésén
Ideje: 2012. április 27-én 17:00 órakor
Helye: Komló, Sportközpont Versenyiroda (Eszperantó tér 1.)
17:00 óra: Balogh Bettina (DÖKE elnöke) megállapítja, hogy a 17:00 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 17 óra 10 percre összehívja,
addig szünetet rendel.
17:15 óra: Balogh Bettina köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
126 tagú egyesületből 9 fő (+ 3 vendég) van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.
17:16 óra: Balogh Bettina ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan megszavaz.
Napirendi pontok:
1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása választása)
2.) Alapszabály - és SZMSZ módosítás
3.) Aktualitások (eddigi programok értékelése, következő programok, aktuális pályázatok)
4.) Egyebek – helyszínen kerül ismertetésre
Az 1. napirendi pontként jegyzőkönyvvezetőnek: Balogh Juditot; hitelesítőknek: Tasnádi Tas
Lászlót és Balogh Zoltánt javasolja Balogh Bettina. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan
elfogadja a jelölt személyeket.
A 2. napirendi pont keretein belül az Alapszabály és SZMSZ módosítására került sor.
Balogh Bettina: Először az alapszabály módosítás okait ismertette, majd azok felolvasásra kerültek. Ezután a DÖKE SZMSZ-ének a módosításai is felolvasásra kerültek. A módosításokat mindenki előzetesen megkapta e-mailben illetve a honlapról elolvashatta. Rövid bemutatkozásra
kérte fel a megalakulás jóváhagyását kérő Komlói Kézilabda Club szakosztályt, így Miklós Zsolt
István ismertette a szakosztály terveit és céljait.
DÖKE - K 2012./2/1. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a Komlói Kézilabda Club szakosztály
megalakulását (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

DÖKE - K 2012./2/2. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE alapszabályának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait. (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A 3. napirendi pontban a aktualitások kerültek ismertetésre.
Balogh Bettina: Pozitívan értékelte az eddig lezajlott saját rendezésű programokat (Valentin-napi
futókaland, Napfordí-Tó-Futás, Fut a Komló, Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton,
Maratonka és Törp-maraton Tavaszi állomás), továbbá dicsérte a tagok aktivitását mind a saját
programokon való részvétel (akár segítőként, akár résztvevőként), mind más programok látogatása terén. Kérte a jelenlevőket, különösen az újonnan alakuló Kézilabda szakosztályt, hogy önkéntes munkájukkal továbbra is segítsék más szakosztályok munkáját, programjainak előkészítését és lebonyolítását.
A 4. napirendi pontban Balogh Bettina felhívta a jelenlévők figyelmét a DÖKE és a
Mecsextrém között létrejövő közös programra, melynek keretében április 30-án a Mecsextrém
parkban fellép a DÖKE Antigravity Zsonglőr szakosztálya, valamint aerobic-bemutató is tartanak a tagok. Kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben idejük engedi, jelenlétükkel támogassák a
rendezvény sikerét.
Ezután a közgyűlés lezárásra került 17:50 órakor.
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