Tisztelettel Köszöntök Mindenkit!

2017-es évben is felelős gazdálkodás folyt az egyesületnél. Pontos
számokat a gazdasági vezető ismerteti. Előlegben annyit, hogy pozitív
a mérleg.
Haltelepítések folyamatosak voltak, a pontos mennyiséget a
horgászmester ismerteti. Halat telepíteni nem is olyan egyszerű, hiába
ment le a hal Áfa-ja, az ára sokkal magasabb lett a különböző
betegségek miatt.
Horgászversenyek megtörténtek, az időjárás nem mindig volt kegyes.
A versenyzők száma szokásos.
Társadalmi munkán a tagság 75 %-a részt vett, a fennmaradók
kifizették. Stég felújítások folyamatosak. Tavasz folyamán bejárásra
kerülnek a tavak, ellenőrizzük a stégek állapotát. 2018-ban az V-ös
tavon két stég épül vendég horgászok részére.
Komoly probléma eső után a gátakon járni. Önkormányzattól azt az
információt kaptam, talán idén megoldódik. Ha nem, akkor önerőből
kell megoldani. Nem egyszerű, nem mindegy milyen földet
használunk.
Jegyleadások, kitöltések elmaradása, jegy kiváltás határidőket meg
kell változtatni az alapszabályban.
2017-ben a napi jegy eladás rekordot döntött, igaz minden évben
valamelyest emelkedett a száma. Halőr munkájával személy szerint én
és a vezetőség is meg van elégedve. 2018-ban is Faragó András látja
el a halőri feladatokat. Nagyobb hangsúlyt kell a horgászhelyek tisztán
tartására fordítani, a szemetet mindenki vigye el a horgászat után.
A 2018-as tervekről Makk Ferenc gazdasági vezető fog tájékoztatást
adni.

Egyéb rendezvényekről Mikolás Gergely titkár ad tájékoztatást.
A januári közgyűlésen pár ember zokon vette, hogy továbbra is
maradok elnök. Mint akkor is mondtam, most is megerősítem, azért
maradok, hogy az egyesület működése folyamatos legyen. Ugyanis az
Ön jelölt elnökkel a régi vezetők nem akartak dolgozni, az újak meg
nem vállalták el a pozíciójukat. Ez a vezetőségi ülésen elhangzott,
csak az érintettekkel nem közölte a Jelölő biztos.
Jegyek, fogási naplók kiadása nem kevés időt vesz igénybe, gondolok
itt az Állami jegyek érvényesítésére (SZÁK program, MOHOSZ
bélyegek, igazolványok elszámolása). Mellette még ott vannak a
bevallások, jelentések, a 2018-as év megszervezése.
Röviden ennyit szerettem volna.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.

