Zápis ze schůze občanského sdružení HC Pilsfans 2009 – 3.9.2011
Schůze občanského sdružení HC Pilsfans 2009 se uskutečnila v tiskovém odděléní na zimním
stadionu v sobotu 3.9.2011 od 16:15. Dle prezenční listiny bylo na schůzi přítomno 23 členů, což
byla nadpoloviční většina členů a byla shledána jako ustanovující.
Schůzi vedli:
předseda - Marek Mach
místopředseda - Pavel Franěk
revizor sdružení - Rudolf Choun
Po přivítání byly projednány tyto body:
–Turnaj v Domažlicích 24.9. 2011: řešil se počet lidí resp. sestava.
–Turnaj pořádaný HC Pilsfans 2009 o.s.: bylo navrženo rozšíření o 2 týmy – Sparta, Litvínov,
dále se projednávala účast týmu Fanklub Klatovy resp., že by se místo tohoto týmu oslovil
jiný tým – Most. Vše v návaznosti na přístup tohoto mužstva k minulému ročníku..
Vše bude upřesněno dle zajištění finančních prostředků na turnaj a dle zajištění
ledové plochy.
–Složení jednotlivých pětek: bylo projednáno, že by bylo dobré již na trénincích skládat jednotlivé
pětky, které by mohly odehrát i případné zápasy, aby se dosáhlo větší sehranosti.
–Přijímání nových členů: bylo odsouhlaseno, že i v letošní sezóně se budou přibírat členové
sdružení. Bez nároku na hraní zápasů, hrát budou moci pouze v případě přihlášení malého počtu
současných členů. Neplatí to pro nové členy, kteří již v minulosti chodili na naše tréninky. Byl
schválen limit nových členů pro letošní sezónu pěti lidí.
–Hoby liga: bylo schváleno, že pokud se podaří rozjet novou ligu – PAP, náš tým
HC Pilsfans 2009 se stane účastníkem této ligy. Jako zástupce našeho týmu, který nás bude
zastupovat po organizačních a jednacích věcech v této lize byl navržen a schválen
Martin Pelák – Marty #79.
–Členské příspěvky: odsouhlasilo se, že se budou platit příspěvky ve výši
–150,- Kč studenti
–300,- Kč ostatní členové
–splatnost do 31.10. 2011 na účet 2900092309/2010
VS – číslo dresu
–Tréninky: v případě malého počtu přihlášených lidí se trénink zkrátí např. na 1 hod..
Jestli bude k dispozici trenér (i na pár tréninků), bylo souhlasně usneseno, že si vyzkoušíme
trénink pod vedení někoho z jiného „prostředí“.
Schůze byla ukončena v 17:10.
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