E-mailová schůze výboru
březen / duben 2005
propozice na speciální a klubovou výstavu – hotové díky Blance Poláčkové, propozice na závody
ZOP při klubové výstavě – Simona Hurábová– hotové, zajištěn vedoucí akce Hana Třešňáková a
rozhodčí Michala Martinů,
propozice na otevřený šampionát KCHBO v agility – Simona Hurábová– hotové, rozhodčí – Alice
Glöcknerová, organizátor akce – OSA Mladá Boleslav (Blanka dala propozice na obě akce do
podoby pro tisk)
1, výbor hlasoval o těchto bodech, které se týkaly konání šampionátu:
- návrh Martiny Hodkové vyhlásit zvlášť šampiona klubu pro BO a AO - NEPŘIJAT
- musí být přiznání titulu vítěze šampionátu podmíněno členstvím – NEPŘIJATO
- jako nultý ročník bych titul otevřela všem BO a AO s PP - PŘIJATO
- závod bude otevřen jen pro psy s PP pasteveckých plemen - PŘIJATO
2, výbor přijal návrh na pořádání šampionátu jako neoficiálního závodu bez odvodu klubu agility ČR,
Klub agility ČR nám umožnil zveřejnit závod v oficiálním kalendáři KA na webu, rozhodčího pro
šampionát si KCHBO zajistí, závod se musí konat bez zkoušek agility
- dále výbor přijal návrh, aby oba závody začaly před oficiálním posuzováním a to v 8,30,
veterinární přejímka a prezence bude od 7 do 8
– výbor schválil to že zahraniční účastníci provedou platbu v Eurech
3, výbor odhlasoval, aby jednatelka klubu Iva Kuncmanová zasílala aktuální seznam členů tomu
členu výboru, který bude pověřen tisknutím obálek pro zpravodaj, nebo rozesílateli zpravodaje,
pokud bude tisknout obálky.
4, byl přijat návrh Martiny Hodkové vyzkoušet přihlášky na výstavu a závody přes webové stránky,
zatím jen pro zahraniční účastníky a pokud se to osvědčí, tak tímto způsobem umožnit všem se
hlásit na akce klubu
5, výbor navrhl a schválil dát pro nové členy do zpravodaje kromě org. a chov. řádu uvítací dopis,
seznam akcí 2005, přihlášku na akce, ceník služeb klubu, kontakty na výbor a ČKS a ČMKU,
ukázku staršího čísla zpravodaje
6, úkol pro výbor – poslat přihlášku na FMBB a zaplatit členský příspěvek (odhlasováno na členské
schůzi 2004) s návrhem na uspořádání MS BO v agility, obedienci společně se SV BO; prosím o
informace o možnostech ubytování v Mladé Boleslavi, info o areálu a případně i o městě; udělat
finanční rozvahu; žádost se bude týkat roku 2009 (rok 2006 má zabrané Maďarsko, na rok 2007
Francie, na rok 2008 Slovinsko, ale pokud nabídneme konání více akcí dohromady máme třeba
šanci,); prosím výbor o návrhy nebo spíše oslovení případných kandidátů na koordinátora pro tak
velkou akci, který se bude starat o přípravu (třeba rok dopředu), shánět sponzory a dohlížet na
průběh akce a sežene si realizační tým.
7, výbor schválil, aby každý rok byli legitimace pro členy číslovány od čísla 1, nejdřív podle abecedy
(bude najednou víc členů) a pak podle data zaplacení členského příspěvku, legitimace budou
zasílány spolu se zpravodajem
8, výbor ukládá pokladní klubu Ivě Kuncmanové, aby co nejdříve po obdržení výpisu z banky, ho
odeslala ekonomce klubu Andree Dlouhé a nechala si kopii, pro kontrolu plateb členských příspěvků
9, předsedkyně klubu napsala na ČKS dopis o dovolbě předsedy a s Ivou Kuncmanovou podepíše
dopis o předání razítka předsedy a důležitých dokumentů týkajících se klubu
10, členská schůze ukládá předsedkyni podání výpovědi ČKS – do konce března
- odpověď od ČKS:

11, předsedkyně prosí CHSK o zasílání zápisů z jejich jednání a bude u sebe schraňovat originály
zápisů ze schůzí výboru.
12, výbor si bere na starost vyřídit pro klub IČO, dopis zaslán na MV - ČEKÁME NA ODPOVĚĎ
zapsala Simona Hurábová

