JEGyzőKölqyv
Chernel Iswán Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület évi rendes közgyűléséről

A közgyűlés helyszíne: Sopron, Kőiralmv Varlászati

Mr-izelinr

Időpontja: 2022. május 9, (hétfő) 11:00
Vendéglátó tagszervezetünk: FÁBER SBT Kh. Egyesület.

Az Egyesület elnöke, Fehér Gyula köszönti

a megjelenteket és a közgyűlést 11 órakor megnyitja.
Megáilapítja, hogy a közgyűlés határozatképtelen. Tájókoztatja a jelenlévőket, hogy a megismételt közgyűlés
megtartására változatlan napirenddel és helyen 2022. május 9-én 11.30 órakor kerül.

Fehér Gy,ula elnök 11:30 órakor a megismételt közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélktil határozatképes. Megállapítja, hogy a közgyűlésen 13 tag van jelen

Jelen vannak:
Scpron város alpolgármestere, Csiszár Szabolcs
TAEG Zrt. oktatási és közj. íg. Bánáti László, mint házigazdák
és az Egyesület tagjai a mellékelt jelentéti ív szerint,

A tagok az évi rendes közgyűlés tisztségviselőit egyhangú szavazással az alábbiak szerint választják

-

meg:

Egri Katalin
jegyzőkönyv-vezető: FehérGyrrla,
jegyzőkönyv-hitelesítők Mikó Gergely és Kőrösi Péter
a közgyűlés levezető elnöke: dr.

Levezető elnök ismerteti a meghívóban közöit

napirendjét az alábbiak szerint:

A közgyűlés napirendje:
1,

2.
3.

Az Elnökség Lleszámolója
A klaszter egyesüIet 2021. évi pénzügyi beszámolója
A Felügyeló Bizottság beszámolója

A 202I. évi mérleg beszámolója, (közhasznúsági jelentés ismertetése és jóváhagyása, okafogyottsága
miatt elmarad)
5. A2a22. évre szóló költségvetési tervjóváhagyása
6. szakmai beszámoló és tervek
4.

7. Egyebek
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A Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület tagsága a2022. évi rendes közg5űlés napirendjét
egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont:

Az Elnökség beszámolója

Fehér Gyula elnök ismerteti az Elnökség beszámolóját, amely a jelen jegyzőkönyvhöz
csatolva.
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A Chernel Iswán Sí és Turisztikai Klaszter
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Egyesület tagsága az Elnökség 2021. évi beszámolóját

egyhangúlag elfogadta.
2. napirendi pont:

A klaszter egyesület

1. sz. mellékletként

2021,, évi pénzügyi beszámolója

Fehér Gyula elnök ismerteti az Egyesület 2021. évi pénzügyi beszámolóját.

3. napirendi pont:

A Feliigyelő Bizottság

beszárnolója

A FeliigYelő

Bizottság elnÖke. Mikó Gergely ismeneti a Feliig,velő Bizottság
beszánoló.|át és.javasolia, lrogy
a ta-gság fogad-ja el az ElrlÖkség
Pénziigyi"beszárnolci_iát és a kói,etkező napirendi porrtbaIl istler-tetésre kerüló
ttterleget.
4, napirendi pont: A 2021. évi rnérleg beszánlolója,
(közhaszrrúságijelentés isnleftetése és jóváhagyása,
okafogyottsága m iatt elrnaradt)
Fehér CyLrla E,lnök istrrer.teti azegyesület 202l
. évi nérlegét.

A Chernel István SÍ és Turisztikai Klaszter Egyesület tagsága
egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2021.
évi PénzÜgYi beszámolóját, a felügyelő Bizottűg
beszámálojit a. az egyesület mérlegét
5. napirerldi pont:

A

2022. évre szóló költségvetési terv jóváhagyása

A Chernel lstván SÍ és Turisztikai
ér re szóló köItségvetési tervét.

Klaszter Egyesület tagsága egyhangúlag elfogaclja az Egyesüle t2022.

6. rlapirendi pont: Szakmai beszámoló és tervek
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A Cherne| István SÍ és Turisztikai Klaszter Egyesü|et tagsága egyhangúlag
elfogaclja az Egyesület
szakmai beszámolóját és ter-vcit.
7. Egyebek
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