MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
Dátum: 2011. augusztus. 01.hétfő 17.00 óra
Időpont változása miatt az elnökségi tagok értesítve, így a helyes
dátum: 2011. augusztus 02. kedd 17.00 óra.
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1. (DND tárgyaló).
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint.
Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna
Emlékeztető készítésének dátuma: 2011. augusztus 06.
Az elnök megállapította, hogy a 3 fős elnökség jelen van, a jelenléti ív
aláírásra került. Javasolja elfogadásra jegyzőkönyv vezetőnek Dobainé
Tar Zsuzsa elnököt,míg hitelesítőnek Meglécz Bea alelnököt, melyet az
elnökség elfogad.
Ezt követően az ülést megnyitja és a már korábban kiküldött meghívó
szerint a napirendi pontok elfogadását kéri, melyet az elnökség jóváhagy.
Első napirendi pont: elmondhatjuk, hogy Speciál kiállításunk a zord idő
ellenére jól sikerült, 15 fő nevezés érkezett és nem csak hazai, hanem
külföldi nevezésünk is volt, amit elmondhatunk eddigi valamennyi
kiállításunkra is. Ismét mindenki megelégedésére igen szép díjak kerültek
kiadásra, valamint szponzorunk is támogatott bennünket, így valamennyi
nevező kapott ajándékot. Foglalkoztunk az októberi klubkiállításunk
előkészítésével is. A helyet lefoglaltuk és a hatósági engedélyek
beszerzése is folyamatban van. Szeretnénk, ha az első alkalommal
megrendezésre kerülő klubkiállításunk mindenki számára élményt nyújtana,
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így mindent megteszünk annak érdekében (MOFTEK Vándordíj, egyéb
különdíjak, stb.).
Következő napirendi pontban elnökünk röviden felvázolta, hogy gazdasági
helyzetünk stabil, így klubkiállításunk, valamint már a jövő évi kiállításaink
is bátran megrendezhetők, természetesen ésszerű keretek között.
Az egyebekben beszéltünk arról, hogy a tenyészszemléken tapasztaltak
igen vegyesek és van még mit változtatni és itt elsősorban a tagok
hozzáállását értjük. Annak ellenére, hogy elfogadott szabályzataink vannak,
melyben foglaltak betartása már kötelező, bizony akadnak olyanok, akik ezt
még mindig nem fogadják el és igyekeznek ez alól kitérni. Ezt a jövőben
nem fogjuk már tolerálni, aki úgy jelenik meg, hogy nem felel meg a leírt
feltételeknek, az sajnos nem vehet részt a tenyészszemlén.
Az elnök beszámolt még arról, hogy a klubkiállításunkat összekötjük egy
közgyűléssel, mert jogszabályi változások miatt néhány ponton
alapszabályunkban is kell változtatni. Erről tagjainkat a szokásos módon
értesítjük majd.

Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.

kmf.
Hitelesítő:

Jegyzőkönyv vezető:

Meglécz Beáta sk. alelnök

Dobainé Tar Zsuzsanna sk. elnök
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