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Zpráva výkonného výboru ze zasedání dne 8. 2. 2016

Na zasedání výkonného výboru dne 8. 2. 2016 byli přítomni všichni členové výkonného výboru a předseda kontrolní komise
(viz prezenční listina níže).

1) Počet členů je 57 členů včetně členů VV.
2) Začátkem roku 2016 jsme zaplatili registrační poplatek za náš klub u českého svazu aerobiku vyplývající ze smlouvy.
Registrace proběhla do III. VT (tzv. základní verze), tím má klub zařízené poplatky za hudbu u organizací OSA a
INTEGRAM.
3) Byly uzavřeny DPP s trenérkami Vendulou Soukupovou, Terezou Konrádovou, Kateřinou Smíškovou, Petrou
Konrádovou, Petrou Klierovou, Nicolou Klierovou, Lucií Jungbauerovou, Eliškou Theissigovou a Karolínou Kubíkovou,
co by trenérkami komerčních i soutěžních kurzů.
4) Byl projednán aktuální rozvrh lekcí pro děti beze změn od srpna 2015.
5) Je plánována a připravována soutěž v komerčním aerobiku s názvem Aerobic Cup na 7. 5. 2016 pod záštitou našeho
klubu. Zákonní zástupci členů byli požádáni o pomoc materiální, finanční i osobní.
6) 19. – 21. 2. Proběhne víkendové soustředění pro závodní týmy našeho klubu v Dobřichovicích, pod vedením trenérek
Terezy Konrádové, Kateřiny Smíškové, Petry Konrádové a Lucie Jungbauerové.
7) Závodníci budou klub reprezentovat na soutěžích Žij pohybem a závodech pořádaných dalšími organizacemi, rodiče
byli seznámeni s termíny závodů.
8) Letní soustředění 2016 se bude konat v Malých Svatoňovicích v termínu 20.-27.8.2016, rodiče již byli informováni.
9) Informativní schůzka pro rodiče je v plánu na červen 2016. Na programu bude vize budoucích závodních sestav na šk.
rok 2016/2017, rozšíření působišť kurzů komerčního aerobiku a případné připomínky rodičů.

Zapsala Vendula Soukupová, předseda klubu:
Ověřil Vladimír Soukup, místopředseda klubu:

Prezenční listina:
Vendula Soukupová, 19. 6. 1991, předseda klubu
Vladimír Soukup, 12. 6. 1990, místopředseda klubu
Kristýna Strakošová, 13. 1. 1988, hospodář klubu
Ilona Hrčková, nar. 4. 11. 1965, předseda kontrolní komise
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