Zápis z Výroční členské schůze Asociace lodní třídy Laser 2017

Datum: 25.8.2017, Místo: Lipno, loděnice YC Černá v Pošumaví,
Výroční členská schůze byla svolána v souladu se stanovami ALT Laser
Schůze se zúčastnilo 17 z 54 členů, což není 50% členů Asociace ALT Laser - výroční členská schůze
je NENÍ usnášeni schopná. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu.
Schůze se za ALT Laser zúčastnili tito členové předsednictva: Dan Audy, Václav Novotný a Kateřina
Vaidišová. Z kontrolní komise se nezúčastnil žádný z členů: Petr Přikryl (Laser 4,7), Jakub Halouzka
(Laser Radial), Jean-Baptiste Janča (Laser Standard)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SCHŮZE NEBYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ, NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ ZÁVAZNÉ
ROZHODNUTÍ A HLASOVÁNÍ. NA SCHŮZI BYLY DISKUTOVÁNY BODY DLE PLÁNOVANÉHO
PROGRAMU:
1. Zahájení schůze a stručné zhodnocení sezóny
2. Zpráva o hospodaření
3. Zpráva kontrolní komise
4. Soustředění 2017-2018
5. CTL 2018
6. Různé a diskuze
1. V úvodu schůze bylo poděkováno všem závodníkům, kteří se účastní regat v ČR i zahraničí. Za
výsledky na zahraničních regatách patří ocenění Viktoru Teplému, Štěpánu Novotnému, bratrům
Halouzkovým a Martině Bezděkové. Poděkování patří všem závodníkům, kteří se účastní českých
regat a udržují tuto lodní třídu u nás v dobré kondici.
2. Zprávu o hospodaření přednesla Katka Vaidišová. Veškeré finance jsou vedeny na transparentním
účtu Raiffeisenbank. Stav účtu k 25.8.2017 je 137.409,54 Kč. Členské příspěvky zůstávají pro rok
2018 stejné ve výši 500,-Kč.
3. Schůze se nezúčastnil žádný člen kontrolní komise, a i nebyla předložena zpráva.
4. Václav Novotný informoval o soustředěních. Do data konání schůze proběhlo jen soustředění na
Velkém Dářku. Další soustředění byla plánována, ale neproběhla z důvodu nezájmu závodníků.
Dále se diskutovalo se o podzimních soustředěních / akcích na Nechranicích a Gardě. Všichni
členové byli vyzvání k aktivní účasti a pořádání soustředění v roce 2018.
Pro rok 2018 jsou předběžně plánována tato soustředění ALT Laser:
 Soustředění Nové Mlýny – květen 2018
 Soustředění pro začátečníky na Dářku (začátek 07/2018)
 Soustředění v ČR na podzim, místo bude upřesněno.
 Dvě soustředění v zahraničí - Jaro, podzim (místo bude upřesněno)
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5. Proběhla diskuze nad tvorbou CTL 2018. Při tvorbě CTL se budeme snažit minimalizovat kolize
závodů Standard X Radial, Radial X 4.7, kolize českých závodů a závodů v zahraničí pravidelně
navštěvované větším počtem českých závodníků a také maximalizovat závody třídy Laser 4.7
společně s Optimisty jako propagaci třídy pro přechod z dětské třídy Optimist na mládežniskou
třídu Laser 4.7.
CTL 2018 bude sestavena na stejném půdorysu jako v roce 2017 s těmito změnami:
a) MČR Laser Standard bude opět přeloženo na podzimní Nové Mlýny do atraktivního termínu
28.-30.9.2018 (pátek – neděle)
b) Jarní pohár na Nechranicích bude vypsán jen pro LT Laser Standard, pro pohár Laser Radial se
pokusíme najít na Nechranicích vhodnější termín na podzim.
c) Ostatní pohárové závody a termíny budou vypsány na stejných vodách a termínech jako
v letošním roce, pokud to bude možné.
6. V rámci diskuze bylo projednáno:
a) Proběhla diskuze, jak v budoucnu postupovat při změnách již vypsané termínové listiny
závodů. Účastníci schůze doporučili tento postup: Jakákoliv změna ve vypsané CTL musí být
schválena členy ALT s těmito pravidly:
i. Hlasování se musí zúčastnit alespoň 50% členů.
ii. Pro návrh musí být alespoň 50% hlasujících.
iii. V případě, že se změna týká jen jedné z lodních tříd sdružených v ALT Laser (Standard,
Radial, 4.7) do hlasovací procedury jsou zařazeni členové závodníci v této třídě.
Z tohoto důvodu je třeba udržovat aktuální adresář. Za aktuálnost údajů jsou
zodpovědní jednotliví členové ALT Laser.
b) Zdeněk Chlup informoval, že plánuje velkou aktualizaci webových stránek
www.eurolasersat.cz, které v tuto dobu fungují již více než deset let. Nové stránky připravují
jeho kamarádi, kteří závěrem dostanou finanční odměnu. Účastníci schůze souhlasili, aby
část odměny byla zaplacena z ALT Laser. Po případném nasazení nových stránek přednese
Zdeněk Chlup návrh, který by schválil výbor ALT Laser.
c) Členové byli vyzvání k aktualizaci svých kontaktů v adresáři ALT Laser. Na tyto kontakty
budou zasílány informace závodníkům ALT Laser. Dále bylo upozorněno na nutnost
pravidelného sledování stránek www.eurolasersat.cz, kde jsou například zveřejňovány
zprávy z ILCA.
d) Pohár ČR lodních tříd sdružených v ALT Laser je zveřejňován na stránkách
http://www.eurolasersat.cz, kde jsou také průběžně zveřejňovány další důležité aktuality
související s ALT Laser v České republice.
e) Karel Hrubý zajistí trofeje pro vyhlášení Poháru ČR 2017, ALT Laser obratem náklady uhradí.
Přílohy:
1. prezenční listina
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PODPISOVÁ ČÁST:
Zápis vypracoval:

Zdeněk Chlup, 10.9.2017

Za výbor ALT Laser :

Předseda:
Datum narození:
Bydliště:
E-mail:

Dan Audy
1990
Pod Horkou 10, Brno
dan.audy@seznam.cz

Hospodářka:
Datum narození:
Bydliště:
E-Mail:

Kateřina Vaidišová
11.3.1987
Hybešova 516/2, Praha 8
katerina_v@centrum.cz

Jednatel:
Václav Novotný
Datum narození:
Bydliště:
Horní Žďár, Ostrov
E-Mail:
venca.novotny@volny.cz
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