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Podle prezenční listiny se zúčastnilo 92 členů, kteří přijali návrh jednacího řádu. Po
přednesení volebního řádu členské besedy podal svou zprávu předseda klubu a stejně tak i
jednotliví poradci chovu. Pan Kučera přečetl za odstupujícího člena Výboru pana Sybola
zprávu ekonoma. Za dlouholetou činnost byly předány odstupujícím poradcům chovu paní
Rafalské a panu Píblovi věcné dary. Byl oznámen termín konání klubové výstavy, termín
uzávěrky přihlášek a členové byli pozváni k účasti na klubové akci MFT Klapý a na další
akce.
Hlasování proběhlo v tajné volbě. 83 platné hlasy členů klubu schválily navrhnuté kandidáty
do Výboru klubu a Kontrolní a revizní komise podle předloženého původního návrhu.
Návrhová komise přednesla Usnesení členské besedy a oznámila výsledek úspěšných voleb.
Členská beseda uložila výboru vydat klubový zpravodaj do konce března 2004, doporučila
zajistit lepší informovanost členské základny a novelu stanov klubu. Byl vznesen požadavek
na průhledné placení příspěvků, kdy termín úhrady pro letošní rok byl předběžně určen na
konec května 2004. Proběhlo hlasování o členských příspěvcích, kdy byl přijat návrh ve výši
200,-Kč a placení 1x ročně.
Diskusní příspěvky se týkaly výcviku psů, lovecké upotřebitelnosti a možných termínů konání
pracovních zkoušek i výcvikových kurzů, změn a jmenování poradců chovu, vyjímečných
úspěchů dosažených našimi členy na výstavách a soutěžích.
Usnesení členské besedy konané 14. 3. 2004 v Praze – Horních Měcholupech bylo přijato.
Usnesení:
Členská schůze se sešla v počtu 92 členů a bere na vědomí zprávy: předsedy klubu, ekonoma,
předsedy revizní komise a poradců chovu.
Dále bere na vědomí změnu poradců chovu u plemen: pointr - pí. Svatoňová, irský setr - p.
Remeš.
Členská schůze bere na vědomí výsledky voleb do výboru. Novými členy jsou: Jana
Anderlová, MVDr. Petr Březina, Markéta Čápová, Josef Němec, MUDr. Vlastimil Novotný,
Ing. Luděk Polák a Roman Sedláček.
Členská schůze bere na vědomí výsledky voleb do kontrolní a revizní komise a jejími novými
členy jsou: Vladimíra Dvořáková, Aleš Kučera, Libor Kunt, Zbyněk Píbl a Ing. Ladislav
Šmakal.
Členská schůze schválila placení členských příspěvků 1x ročně 200,- Kč s termínem zaplacení
do konce května. Členská schůze ukládá výboru projednat návrh novely klubových stanov.
Dále ukládá výboru větší informovanost členů a doručení klubového zpravodaje do
15.4.2004.

