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1

Új irodahelység

Boronkai József: A jelenlegi irodahelységünk szerződésének megszűnését beadtuk 2013.
augusztus 1-jével, a felmondási idő 2 hónap lett volna, de mivel az új bérlők a többi
helységben elkezdték a felújítási munkákat, így a költözést 2013 szeptember 15-ével
megtesszük, a Barangoló program után. Az új irodánk helyszínére néhány dolgot már
átpakoltunk, de hivatalosan 2013. szeptember 16-tól leszünk ott. A egyesület minden
irata, és tárgyi eszköze oda kerül. A helység bérleti díja a jelenleginél kedvezőbb 1012.000 Ft körül lesz.
Kérem fogadjátok el új irodánk helyszíneként 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. szám alatti 1.
emeleti helyiséget.
Nyílt szavazás. Egyhangúlag tartózkodás és nem szavazatok nélkül elfogadva.
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Rendkívüli taggyűlés

Boronkai József: - A bíróság alapszabály módosításunkban talált hibákat, ezért 2013.
október 1-jére rendkívüli taggyűlést kell összehívnunk.
A napirendi pontok:
1. Alapszabály módosítása. (Felelős: Makár Richárd)
2. Egyebek.
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Táborok értékelése

Makár Richárd: Ezen a nyáron is hirdettünk táborokat, a tavalyi felmérések és
megbeszéléseink alapján azt mondtuk, hogy a „kevesebb több” elvet érvényesítjük és így
minden tábortípusból annyit indítunk, amelyet azt gondoljuk meg fog telni, vagy

legalábbis meg lesznek a minimális létszámok. Ezek alapján az alábbi táborokat hirdettük
meg:
 Miskolc ZOO Napközi a Miskolci Állatkert és Kultúrpark területén 6 turnusban, június
17-től július 26-ig.
 Bükki és nemcsak Bükki Kalandtúra Napközi a Bükk és Aggtelek területén 2
turnusban, július 8-tól július 19 -ig.
 Bükki Kerékpáros Napközi a Bükk területén 1 turnusban, július 29-től augusztus 2 -ig.
Ezek a napközis táborok mind elindultak, a Zoo táborok általában telített létszámmal.
Leggyengébben a legolcsóbb, egyszerű Bükki kalandtúrás csoport teljesített, éppen a
minimum létszámon indult.
A jövőben is ezt az utat érdemes választani, így jobban oda tudtunk figyelni 1-1 táborra,
turnusra és ez meghozta a gyümölcsét, hiszen így kevesebb táborral is szinte elértük a
tavalyi létszámot, és majdnem 200 fő gyermekkel tudtunk foglalkozni.
Egy szlovák-paradicsomi bentlakásos tábort is terveztünk, de erre gyermekek nem
jelentkeztek, így azt az egyesületi túráink közé vettük.

Miskolc, 2013. szeptember 13.
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