Valná hromada ZČ Orchis Brno
19. března 2011
brontosauří klubovna – Hvězdová 10, Brno

Zúčastnili se:
Lenka Čmelda Schormová, Hana Evelínka Krábková, Vlaďka Nováková, Tereza Kvasničková, Jan
Šipr, Jakub Vojta, Monika Hornová, Ivana Yffa Plíšková (+ Doubravka, Olaf), Radka Jarušková,
Michal Polda Polanský, Bára Kaplanová (+Anežka, Věroš), Vašek Kaplan, Josef Hladký, Pavel
Finn Šimeček

Volba Trojky
Sčítací komise: Honzík Šipr, Hana Krábková, Pavel Šimeček
Trojka bude pětičlenná, což bylo odhlasováno 14 hlasy.
Výsledek tajného hlasování: (čtrnáct platných hlasů)
Bára Kaplanová – čtrnáct hlasů
Čmelda, Vašek – třináct hlasů
Monča – jedenáct hlasů
Vlaďka – devět hlasů
Rozdělení funkcí:
Čmelda – předsedkyně
Monča – místopředsedkyně
Bára – hospodářka
Vlaďka, Vašek – volní členové
Rozdělení funkcí ve Trojce schváleno optickou většinou.

Nové akce
Prázdninovka Souhvězdář - zážitková – Finn, Bára Šlapáková, Tinwi...
Kurz OHB – Finn – hledají se lidi do týmu
Úvodní víkendovka OHB – Finn – hledají se organizátoři
Hry bez hranic – 23.-25. září – Vašek, Čmelda… hledá se B+C tým (15 lidí)
Víkendovka na Lichnici – podzim, asi září – Čmelda
taneční víkendovka – podzim/zima – Siba, Honzík
červenec – voda – Sázava – 22.-24.7. – Radka
víkendovka – Ondra, Radka, Míša, Vlaďka
zpívací víkendovka – 15.-17. duben – Siba, Kamča, Evelínka

Dort pro Orchis
Organizuje Radka a spol.
Setkání starých i nových členů Orchisu, zatím není pevně daný termín ani místo, ale zájem je.
Hodil by se ještě někdo do A týmu.
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Fórum Organizátorů
Na stránkách Orchisu je zprovozněné fórum, zatím ale není ohlas, asi by chtělo lepší propagaci.
Asi důležitější pro přilákání organizátorů je aby každý, kdo dělá akci měl v týmu povinně alespoň
jednoho OHBéčkaře – Vašek bude kontrolovat :-).

Sklad
Je nakoupený nějaký nový lezecký materiál (úvazky, přilby, železo) – u Čmeldy na požádání
a knihy pro OHB – IS fond her, Příručka instruktora, ...
Na Orlí je potřeba to důkladně probrat – inventuru udělá Vašek do konce června, Finn rád pomůže
vyházet zbytečnosti
Zatím alespoň založit sešit s tím, co si kdo půjčuje.
Za lékárničku stanoveno půjčovné 20 Kč/akce.
Není momentálně správce skladu – najít!
Klíče – Radka, Čmelda, Vašek

Další diskuse
Jak víc zapojit organizátory?
Je řešením založit nový článek? Spíše ne...
Bylo by fajn zase víc pořádat akce a víc na ně jezdit, málo se teď mezi sebou známe. A smysl se
rozdělovat má až ve chvíli, kdy je už akcí tolik, že někteří mají pocit, že už nemají ty svoje kam
nacpat =o).
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