Zápis z valné hromady Klubu přátel Tengenenge
1) Schválen program valné hromady
2) Schválení zapisovatele – Pavla Lukášková
3) Schválení členské základny 12 členů – zrušeno členství v klubu Monice Měrotské z důvodu
neplacení příspěvků
4) Zůstává stejné složení rady a revizní komise – seznam bude zveřejněn na webu.
5) Schválena výroční zpráva z roku 2012, která nebyla schválena omylem, a bude na webu.
6) Připomínkování zprávy o činnosti klubu za rok 2013 a předložení vize o budoucí činnosti –
projednat na příští valné hromadě.
7) Zpráva o finančním hospodaření z roku 2013 a návrh hospodaření na rok 2014 – schváleny
příjmy 180 000 korun a výdaje 105 000 korun.
8) Příprava cesty do Tengenenge, zúčastní se 4 členové klubu + 2 dobrovolníci:
1.skupina : Marie Imbrová a Hana a Ondřej Homolkovi – plán: vše ohledně školy a stipendia
2.skupina : Hana Krpešová, Štěpánka Chaloupková, Irena Resslová – plán: chov kuřat, slepic a
pěstování kukuřice v Tengenenge
Každá skupina bude hospodařit s rozpočtem 2500 dolarů.
9) Diskuze:
a) V Tengenenge pokračuje šití panenek
b) Na cestě do Tengenenge zkontrolovat solární nabíječku a notebook
c) Markéta Motsi se osvědčila jako koordinátor věcí pro školku v Tengenenge a dále
spolupracovat s klubem

bude

d) Návrh akcí






Cesta do Tengenenge
benefiční večer v Praze
výtvarná soutěž v libochovické základní škole k výročí narození afrického sochaře
Amali Maloly
spolupráce se ZOO Dvůr Králové
přednáškové akce

e) Informace od Ondřeje Homolky o právním postavení klubu. Oficiální název bude Klub přátel
Tengenenge, z.s.
f) Návrhem nových stanov je pověřen Ondřej Homolka
g) Klub nebude uvádět seznam členů
h) Najít nový peněžní ústav, který má nižší poplatky za vedení účtů

10) Návrh usnesení: Byla provedena kontrola usnesení z minulé valné hromady a všechny body
jsou splněny. Marie Imbrová zveřejní výroční zprávy na webu a zároveň podá
přiznání k darovací dani za rok 2013.

