
Zápis z členské schůze LMK Varnsdorf   

konané dne 18.9.2018 ve Varnsdorfu 

Důvodem svolání členské schůze byla volba nového předsedy a rady LMK Varnsdorf 

 po úmrtí dosavadního předsedy ing. Josefa Bartíka  

 

Program: 

1.zahájení 

2.volební komise  

3.volba předsedy 

4.volba rady klubu 

5.diskuse 

6.závěr 

 

1. Zahájení 

Petr Skurčák  provedl presenci - počet přítomných s právem hlasování 27 účastníků 

Rozdal volební lístky . 

Vladimír Svoboda zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné 

Jednání bylo zahájeno  tichou vzpomínkou na zemřelého náčelníka ing.Josefa Bartíka  

Účastníci byli seznámeni s programem členské schůze  

- Tajná volba nového předsedy LMK Varnsdorf  

- Veřejné hlasování o členech rady LMK Varnsdorf 

 

2. Volební komise  

Účastníci hlasováním zvolili volební komisi 

Předseda volební komise  Rudolf Studený 

Členové volební komise   Eugen Belo  

           Pavel Tomanec 

 

3. Volba předsedy LMK Varnsdorf  

Předseda volební komise představil kandidáty na funkci předsedy model. klubu 

            Jan Pecinovský   

            Miroslav Procházka  

Předseda volební komise zahájil tajnou volbu předsedy klubu  

 

Předsedou LMK Varnsdorf byl zvolen pan Miroslav Procházka počtem hlasů: 

                Pro: 26 

              Proti: 1 

    Zdrželo se : 0 

    Uveden do funkce od 19.9.2018 



 

4. Volba rady Klubu LMK Varnsdorf 

Vladimír Svoboda seznámil zúčastněné s novým návrhem složení rady klubu  

  Procházka Miroslav 

Rudinský Stanislav 

Studený Rudolf 

Řezníček Miroslav 

Lupoměský  Pavel 

  Svoboda Vladimír 

  Pecinovský Jan 

  Skurčák  Petr 

  Cimpl Jaromír 

  Ševčíková Marta 

 

O novém složení rady klubu bylo veřejně hlasováno s výsledkem hlasů: 

                Pro: 24 

             Proti: 0 

    Zdrželo se: 3 

Uvedeni do funkce od 19.9.2018 

 

5. Diskuse  

Miroslav Procházka oslovil přítomné a seznámil je se základní vizí klubu pro 

nadcházející období 

                          - rozsah modelářských kroužků 

                          - soutěže pro rok 2019 

  - společné létání klubu 

           Vladimír Svoboda vyzval potencionální nové zájemce mezi zúčastněnými  

 - k práci v radě klubu  

 - k práci vedoucích modelářských kroužků klubu  

  Nikdo neprojevil zájem ……. 

            Čechura Lubor vznesl dotaz na společná setkání modelářů klubu 

   

6. Závěr   

 schůzi ukončil nově zvolený předseda LMK Varnsdorf 

 

 

Zapsal :    Stanislav  Rudinský  

 


