Zápis z jednání výboru KCHBO, z. s. od 1.1.2019 do 31.3.2019
MR KCHBO mondioring
Vzhledem k vytíženosti paní Věry Hlaváčkové bude MR letos pořádáno v rámci MR ČR,
které pořádá Mondioring klub ČR. Děkujeme za spolupráci!
Propozice výstav v prvním pololetí
Schváleny propozice výstav, které pořádáme v prvním pololetí 2019.
Úprava stanov
ČMKU byl předložen návrh na úpravu stanov k posouzení. Na základě doporučení ČMKU
bude změna zapracována a předložena členské schůzi.
Příprava ČS
Ekonomka klubu připravila návrh rozpočtu, přehled hospodaření. Dále výbor zpracoval spolu
s PCH změny v řádech, které budou předloženy ČS ke schválení.
Reprezentace FMBB 2019 - agility
Nominace předložená Jakubem Štýbrem schválena bez výhrad.
Bonitace Ratenice
Z důvodu velkého zájmu bude popisná přehlídka probíhat ve třech kruzích. Rozhodčí A.
Grygarová, H. Pisarčíková, J. Karhanová.
Členství člena vyloučeného z jiného klubu
Výbor se zasadí o zvýšení dohledu ČMKU nad povinností klubů informovat o vyloučených
členech.
Úprava krycích listů
Proběhla úprava krycích listů - jména PCH, adresy PCH, poplatek za administrativu
spojenou s krytím a číslo účtu. Upozorňujeme členy, že platby za KL je nezbytné posílat na
nový účet. Původní účet bude sloužit pouze pro platby členských příspěvků.
Antivirový program
Na klubovém notebooku uschovaném u p. Poláčkové končí licence pro antivirový program.
Vzhledem ke stáří notebooku a jeho funkčnosti výbor nebude licenci prodlužovat.
Nové náležitosti členských průkazů
V návaznosti na rozhodnutí Valné hromady ČMKU prosíme všechny členy, kteří potřebují
prokázat členství na zkouškách, aby vyplnili online formulář a bude jim zasláno potvrzení o
členství obsahující všechny náležitosti.
Reprezentace FMBB 2019 - všechny sporty náležející ke KCHBO
Výbor schválil příspěvek 1500 Kč každému reprezentantovi KCHBO.
Reprezentace FMBB 2019 - obedience
Schválena vyjímka pro člena p. Kudrličku tak, abychom měli šanci účastnit se soutěže
družstev. Zároveň tím získáváme závodníka pro vrcholovou kategorii OB3. Náhradníky
budou ing. Ragánová, p. Husáková. Ze strany FMBB nebylo umožněno navýšit počet
závodníků i přesto, že jsme pořadatelskou zemí.

