Pozvánka a program Členské schůze (Valné hromady)
SPOLEČNOST JÍZDY KRÁLŮ, z. s.

Pozvánka
na členskou schůzi Společnosti Jízdy králů, která se koná
v pátek 27. listopadu 2015 v 17.00hodin v salonku Klubu sportu a kultury ve Vlčnově
Program:
1.

Prezence účastníků od 17.00h do 17.30 hodin

2.

Zahájení a schválení programu Členské schůze v 17.30 hodin

3.

Volba volební komise

4.

Zpráva o činnosti Společnosti

5.

Zpráva o finančním hospodaření Společnosti

6.

Zpráva revizní komise

7.

Volba nového výboru Společnosti

8.

Informace o zákonné změně statutu občanských sdružení na statut zapsaných spolků

9.

Schvalování aktualizovaných dokumentů (stanovy, jednací a organizační řád, členský příspěvek, odměna
výkonným orgánům společnosti)

10. Diskuze a usnesení členské schůze
11. Představení nových čestných členů Společnosti jízdy králů (králové léta 2012 až 2015 prosíme o účast v kroji)
12. Kulturní vložka – všem členům Společnosti zazpívá Mužský sbor Vlčnov
13. Závěr – občerstvení, beseda s přáteli o Jízdě králů

Žádáme všechny členy, aby se dle možnosti zúčastnili členské schůze a podpořili naše úsilí o
zachování a rozvoj Jízdy králů a udržení vlčnovského kroje. Účast v kroji vítána. Při besedě s přáteli bude
vylosována dárková tombola. Uvítáme, pokud členové Společnosti dle svých možností přispějí na dárkovou
tombolu. Dále žádáme všechny členy, kteří ještě neuhradili členské příspěvky, aby tak bez prodlení učinili.
Členové z Vlčnova vzkazují všem členům s bydlištěm mimo Vlčnov: „Těšíme se na setkání se všemi členy
Společnosti Jízdy králů, z.s.“ Pokud nemůžete přijet, napište omluvenku, kterou na schůzi přečteme členům
Společnosti. Děkujeme.
Josef Kužela v. r.

Marta Kondrová v. r.

Ing. Antonín Pavelčík v. r.

místopředseda Společnosti

jednatelka Společnosti

předseda Společnosti

Pro zlepšení komunikace a předávání informací žádáme všechny členy Společnosti disponujícími emailovou adresou, o její zaslání.
O poskytnutí emailové adresy žádáme rovněž členy, kteří se členské schůze nezúčastní

NÁVRATKA

Na základě pozvánky potvrzuji svou účast na členské schůzi Společnosti Jízdy králů ve Vlčnově,
která se uskuteční v pátek 27. listopadu 2015 v 17.00h v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.

--------------------------------------Jméno a příjmení

--------------------------------------------------------Adresa

-------------------------Podpis

Potvrzení o Vaší účasti – žádáme i členy z Vlčnova aby potvrdili účast návratkou, děkujeme.
Zašlete nejpozději do 24. 11. 2015 písemně na adresu Společnost Jízdy králů, 687 61
Vlčnov, případně SMS zprávou na tel.: 607 959 622, nebo emailem na adresu:
antonin.pavelcik@seznam.cz
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