ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč 21. 9. 2012
Přítomni

:

J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, J.Kusý, P.Zoulík, M.Zoulík, M.Dalecký, M.Hladík.

1.

Na příští schůzi musíme pozvat trenéry a vedoucí mužstev všech kategorií, seznámit je se situací
v klubu a vyslechnout jejich připomínky a náměty.
Zajistí – L. Hladík, termín: do 26.9.2012

2.

Schválen požadavek na trenérský kurs C pro Michala Pokorného.
Zajistí – M.Dalecký

3.

Je třeba dohledat 4. razítko klubu (SKOS ?) pro P. Zoulíka k vyzvedávání pošty, případně nechat
vyrobit nové.
Zajistí – J.Ligr, termín: do 30.9.2012

4.

Vystavit fakturu na 10.000 Kč na SKOS (reklama FORPLAST).
Zajistí – J.Ligr, termín: do 5.10.2012

5.

Automaty – vystavit fakturu.
Zajistí – J. Ligr, termín: do 5.10.2012

6.

Změna stanov – schváleno, vyvěšeno na stránkách HC.

7.

Sponzoři – mezi členy výboru byly opakovaně rozděleny úkoly - kontaktovat jednotlivé sponzory.
Sponzoři, kteří mají reklamu v prostorách ZS, musí přispívat na činnost klubu. Jedná se o velmi
důležitý zdroj příjmů HC.
Zajistí – určení členové výboru, termín: do 30.9.2012

8.

Zajištění lékařské služby na zápasech HC. V současné době jsou tři zájemci, musíme je seznámit
s podmínkami a případně doladit spolupráci. Na schůzce s vedoucími mužstev je třeba zjistit, která
kategorie má dohled zajištěn z řad rodičů.
Zajistí – M.Zoulík termín: do 7.10.2012

9.

Pro zápasy A mužstva je třeba zajistit alespoň 2 pořadatele a jednu osobu do pokladny (vhodné
zejména pro důchodce). Ve vývěsce HC bude vyvěšen inzerát. Po přijetí nabídek bude provedeno
vyhodnocení. Oslovit S. Kratochvíla a P. Řezníčka.
Zajistí – J. Kusý termín: do 7.10.2012

10.

Byla stanovena pravidla pro A mužstvo. Vedení družstva upozorňuje na nedostatek hráčů,
zejména při zápasech v týdnu. Je třeba zajistit v co nejvyšší míře hráče z juniorky, kteří mají
odpovídající výkonnost, pro start za A mužstvo.
Zajistí – L.Hladík termín: TRVALE

11.

Příští schůze ve čtvrtek 4.10.2012 vz 18:00 v klubovně.
Zpracoval : Martin Zoulík

