BFTE elnökségi ülés 2016. évi 1. jegyzőkönyv

Helye: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 13. I. emelet
Ideje: 2016.04.13., szerda, 18:00

Napirend:
1. 2015.évi beszámolók, 2016. évi tervek
2. Aktualitások, elnökségi ülések ütemterve, taggyűlés időpontja, előkészítése
3. Egyesületi tagokká választás
4. Egyesületi tagok törlése
Jelenlevő elnökségi tagok:
Apró Gergely, Boronkai József, Jakab Zoltán, Kerékgyártó Enikő, Makár Richárd

1. 2015.évi beszámolók, 2016. évi tervek
Boronkai József: 2015 évi túrák
2015-ben egyesületünk 54 túrát szervezett, melyen összesen 1261 fő vett részt. Túráinkat 11
túravezető vezette, ebből 7 aktív, vizsgázott túravezető, és 4 megbízott csoportvezető. Sajnos aktív
túravezetőink száma ismét fogyott. 19 különböző hegységben jártunk, ezek közül 9 hazai (pl.
Aggteleki karszt, Bükk-hegység, Mátra, Zemplén, Cserehát stb.) és 10 külföldi, melyből szinte
mind a környező országokban található. 42 alkalommal szerveztünk 1 napos túrát, a fennmaradó
események 2-5 napot öleltek fel. Összességében résztvevői létszámban fejlődtünk, de sajnos a
túravezetők száma csökkent, amin javítani kell!
V. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúra -2015.
A teljesítménytúra szervezésének kezdete a május hónap volt, amikor az engedélyek megkérése
történt. Az engedélyeket rendben megkaptuk. A pontőreink idén is egyesületünk önkéntesei
voltak. A teljesítménytúrán 145-en indultak el, mindannyian célba is értek. Mindenki emléklapot,
kitűzőt kapott ajándékba és természetesen idén is volt zsíros kenyér és szörp a célban. A
rendezvényt sikeresnek ítélem meg.
Makár Richárd: 2016. évi túrák terv
A 2016. évi túranaptárat sikerült ismételten tavaly decemberben összeállítani, mely szinte minden
hétvégére tartalmaz 1-1 utat. Az év hosszú hétvégékben nem bővelkedik, de 1-2 hosszú túrát így
is sikerült beilleszteni a programba. Az aktív túravezetőink száma egyre fogy, kevesen tartják a
vállukon az egyesületi feladatokat.
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Nyári táborok -2015.
A 2015-ös évben 10 napközis táboros turnust tartottunk. A korábbi évekhez hasonlóan a
legnépszerűbb a Miskolc Zoo tábor 6 turnusa volt, de jelentős növekedés volt a Bükki Kalandtúra
napközin is. 1-1 alkalommal nem túl magas létszámmal működött a KalandoZoo és a Kerékpáros
csoport is. Összességében meghaladtuk a 200 fős létszámot. Visszajelzéseink alapján a gyermekek
és a szülők jelentős része elégedetten távozott és várhatóan 2016-ban is velünk tartanak.
2016. évi táborok terv
2016-ban az alábbi napközis táborokra lehet jelentkezni:
2016.06.20-06.24: Miskolc ZOO "A1" hét
2016.06.27-07.01: Miskolc ZOO "B1" hét
2016.07.04-07.08: Bükki Kalandtúra "A2" hét
2016.07.04-07.08: Miskolc ZOO "A2" hét
2016.07.11-07.15: Bükki Kalandtúra "B2" hét
2016.07.11-07.15: Miskolc ZOO "B2" hét
2016.07.18-07.22: Bükki Kalandtúra "A3" hét
2016.07.18-07.22: Miskolc ZOO "A3" hét
2016.07.25-07.29: Miskolc ZOO "B3" hét
A kínálatot igaz csökkentettük, de a népszerűbb táborokra helyeztük a hangsúlyt, jelenleg már
több, mint 120-an jelentkeztek ez évi táborainkra.
Boronkai József: 2015 - Pályázatok, 1 % felhasználása
Az elmúlt évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz működési
költségeink kiegészítésére. A pályázatunk formailag és tartalmilag megfelelő volt, de a forrás
szűkössége miatt várólistára került. 2015-ben körülbelül 1000 pályázónak kellett volna
lemondania a pályázatáról ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, így az elmúlt évben működési
költségre nem nyertünk támogatást.
Az elmúlt évben 122.320 Ft-ot kaptunk adó 1%-os felajánlásokból, melyet működési költségekre
és beszerzésekre kell majd fordítanunk.
2016. évi egyéb tervek
Ebben az évben a Bükk Barlangjai túramozgalom igazolókódjait, a Tapolca és Majál (ami tavaly
kimaradt belőle) szabadidős utak jelzéseit kell rendbe tennünk, ehhez majd önkéntesek segítségét
fogjuk igénybe venni.
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2. Aktualitások, elnökségi ülések ütemterve, taggyűlés időpontja, előkészítése
Makár Richárd:
Ez éven tisztújítás lesz, ehhez a szokásos jelölő ívet ki fogjuk küldeni tagjainknak. A taggyűlés
előkészítése a beszámolókkal elkezdődött, a gazdasági kimutatókat a könyvelőtől József
hamarosan elkéri.
A javasolt időpont 2016. május 27, péntek.
Az alapszabály szerint minimum 2 ülés megtatása kötelező, de szükség esetén lehet gyakrabban is
ülésezni kell, új elnökség jöhet létre, így ezt akkor érdemesebb tárgyalni.

3. Egyesületi tagokká választás
Makár Richárd:
Az előző elnökségi ülés óta 37 fő jelezte belépési szándékát:
Mantlik Péter, Sós Viktória, Harmati Márta, Farkas Viktor, Fekete Anna Mária, Bedécs Péter,
Takács Gábor, Fortuna Judit, Filyó Imre, Kriston Csaba, Kristonné Dr. Elek Edit, Kriston Anna,
Pálfiné Bóna Anikó, Pálfi Károly, Kovács Béla, Kovácsné Mura-Mészáros Katinka Ildikó,
Besenyei Etelka, Teslér Balázs, Erdős Eszter, Seresné Bencs Ilona, Kohár Zoltánné, Horváth
Mihály, Suller János, Nagy Gabriella, Krocsek András, Bartek Mónika, Farkas Andrea, Gergely
Ibolya, Tóth Lora, Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Cseh László, Cseh Roland, Csehné Keresztes
Judit, Kriston Ágnes, Éliás Balázs, Szepesi Zsuzsanna.
Kérem az új tag felvételéről szavazzunk.
Egyhangúlag elfogadva. BFTE/EL/2016/1 (04.13) határozat

4. Egyesületi tagok törlése
Makár Richárd:
Többszöri felszólítás ellenére nem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, a 15 napos fizetési
határidő eredménytelenül telt el: (16 fő)
Barna Zsuzsa, Éles Péter, Gulyás Szilvia, Harsányi László, Hegedűs Gábor, Katona Hanna, Katona
János, Katonáné Franku Beatrix, Kelecsényi Péter, Lénártfalvi Ádám, Lengyel György, Muri
Attila, Muri Mihály, Parditkova Katarina, Simka Orsolya, Zoller Jánosné .
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A tagdíj meg nem fizetése miatt a fenti tagokat az egyesület tagjai közül töröljük, tagságuk az
egyesületünkben megszűnik.
Kérem a törlésről szavazzunk.
Egyhangúlag elfogadva. BFTE/EL/2016/2 (04.13) határozat

Miskolc, 2016. április 13.

………………………………
Lejegyezte: Apró Gergely
Ellenjegyezte:

………………………………

………………………………

Boronkai József

Makár Richárd

További jelenlévő elnökség tagok:

………………………………
Jakab Zoltán

………………………………
Kerékgyártó Enikő
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