Књига одлука
2017.

7.12.2017. УО (Е-седница)

- примљени у клуб једриличари: Дејан Суботички (из Норвешке) и Наталија
Пантић (из ЈК Земун); Рељин отац Александар Миловановић; примљени
такође Радоје Влаховић и Драгољуб Јовановић.
29.11.2017. УО
- Договорено да потрошачи струје скупе 37.000 за потрошену струју и
уплате на рачун клуба
- Договорено да наставимо са насипањем платоа од клуба до танкване,
према пројекту.

- Одређена комисија за марину Т. Прекраснов, Д. Кнежевић, Д. Пешић да
испита дуг за вез око 800.000 дин и постојање непознатих чамаца
- Одлучено да урадимо шахт на путу где је прекопан асфалт, са вентилом на
главном воду и водомером, али касније, кад буде новца
- Сагласни да је кружни ток успешно испробан, померити га 5м ка западу,
обележити га бојом и склонити чамце одатле.
- Одлучено да комисију за марину Т. Прекраснов, Д. Кнежевић, Д. Пешић
попише и фактурише 1 ЕУР (у дин противвредности) по м² за трајлере и
чамце на обали
- Прихваћена оставка Н. Николића. У УО изабран Милош Стојисављевић.
Биће предложено скупштини крајем зиме да потврди његов избор.
- Одлучено да у УО буду, на 6 месеци, редом који ће одредити збор
такмичара, по два такмичара старија од 17 година као приправници
- Одобрено 50.000 дин за регату у Бодруму у класи „оптимист“ на пролеће.
- Сваки члан УО треба да има своје задужење или посао који обавља:
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Б. Ресавац: директор; Т. Прекраснов: секретар, контакти са ЈСС и
иностарнством; М. Петковић: спортски директор, школа једрења;
Д. Пешић: председник УО, комисија за марину, обезбеђење;
Ф. Милеуснић: шеф градње, насипање; М. Стојисављевић и Ј. Лауренчић:
маркетинг; Д. Кнежевић: марина; М. Костић: пројектовање; Р. Борић:
помоћник секретара, зеленило; В. Јовановић: тренутно ради попис, без
задужења
- Одобрено плаћање сервису 39.600 дин на рачун за оправку ванбродског
мотора.
27.10.2017. УО
Избор и потврђивање органа Клуба:
- У комисији за градњу су били: Константин Костић, Марко Костић, Мирослав
Петковић, Рајко Борић. Они остају. Додати: Милорад Њежић, Михаило
Шваб, Филип Милеуснић.
- Пописна комисија: Владимир Јовановић (председник), Зоран Ковачевић,
Иван Кнежевић, Мирослав Петковић.
- Секретар: Т. Прекраснов
Градња:
- Решење комисије: Урадити темељне греде гараже одмах. Врх греда биће у
равни са подом хангара и подзидом. Простор гараже насипамо и одмах
користимо. Наставак одлажемо.
- Настављамо са насипањем и слагањем ломљеног бетона и камена на писту 2
(ка току Саве). Бетонирати за 2-3 године.
Такмичари:
- Тренинг у Словенији почетком новембра одобрен уз услов да убудуће буду
редовнији тренинзи на клубу.
18.8.2017. УО
- Организација Купа Ђердапа поверена М.Петковићу.
- Ф. Милеуснић одређен за шефа радова на фази 1 септичке јаме почетком
септембра.
- Финансијки извештај је обавезна тачка дневног реда сваког састанка УО
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1.6.2017. УО
- План трошкова за наредни месец: септичка јама 12.000 евра, задужен М.
Костић), Јамаха мотор (3000 Евра смо добили од ЈСБ, клуб доплаћује око
2000; добијена фабричка цена, иначе кошта око 7.000) и нови бетонски
понтони (по добијању понуде, М. Петковић)
- Кнежевић прочитао 4 молбе за пријем, УО се сагласио да буду примљени у
пробно чланство; договорено да више пазимо кога примамо.
- Струју у 2016. и 17. платио само један корисник. Кнежевић ће очитати
бројила и обрачунати по томе за прошлу и пола текуће године.
- Радосављевић објаснио корекције уговора, једногласно прихваћено.
- Договорено да гумењак оправи Душан Димитријевић што хитније.
- Петковић задужен за добијање атеста за понтоне а Кнежевић за остале
процедуре за регистрацију.
5.4.2017. УО
- Избор радног тела, потврђена одлука са скупштине клуба одржане
26.03.2017: Директор клуба Бојан Ресавац, Председник клуба Синиша Басара,
Председник Скупштине Коста Костић, Секретар клуба Тантјана Прекраснов,
Председник УО Димитрије Пешић, Спортски директор Мирослав Петковић,
Потпредседник први УО Рајко Борић, Потпредседник УО Марко Костић
- Финансијски план: Прикупити понуде за радове канализацијем, Уговорити
каско осигурање за H1, Понуда за нове понтоне, Лепљење гумењака, Сервис
приколица, Поправак мотора Honda, Куповина нове Јамахе (ЈСБ средства)
- пријем новог корисник спољног веза: Дарко Ђорђевић
22.3.2017. УО
- Изабран Невен Николић, као подмладак за члана УО, из управе излази
најстарији члан – В. Павловић
- Чланарина је од 2017. раздвојена од веза. чланарина и за кориснике марине
иста, 3000 појединачна, 5000 породична; све у марини, осим већих дужника,
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после скупштине, обавести Д. Пешић: плаћањем остају чланови, неплаћањем
ће убудуће бити само корисници марине али не и чланови клуба.
- Коришћење чуварске кућице: нема више остављања кључа. Сваком чувару и
себи ће кључ направити Д. Кнежевић, изнеће остављене ствари а чувари ће
кућицу опрати и надаље бити одговорни за ред и чистоћу. Кнежевић ће
кућицу повремено контролисати али у њу неће улазити нико осим чувара.
26.3.2017. Скупштина
- Реизабран Константин Костић за председника Скупштине.
- Реизабран председник Клуба Синиша Басара
- Изабран управни одбор у саставу: Татјана Прекраснов, Бојан Ресавац,
Мирослав Петковић, Драган Кнежевић, Марко Костић, Јозо Лауренчић, Рајко
Борић, Владимир Јовановић, Димитрије Пешић, Филип Милеуснић и Невен
Николић
- Изабран надзорни одбор у саставу: Зоран Ковачевић, Михајло Шваб и Милан
Поповац
- Именовано лица овлашћено за заступање Клуба: Бојан Ресавац, директор.
27.2.2017. УО
- Потврђена листа чланова скупштине и додати Александар Миловановић,
Раде Нешић, Златко Јовановић и Небојша Цветановић због доприноса
спортском програму
- Скупштину заказати на клубу, у недељу 26. марта у подне
12.2.17. Скупштина
- Усвојен текст новог Статута усклађеног са Законом о спорту.
- Именовано лице овлашћено за подношење пријаве АПР: Татјана Прекраснов
Књигу водила
Т. Прекраснов
секретар УО АЈК „Београд“
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