Všeobecný koncil 27.9.2018
Program:
schválení programu
finanční report
změny v členské základně
stav skladu - je něco potřeba opravit, uklidit, někdo něco nevrátil?
neuzavřené úkoly od minula
prodej dud – Vláďa má peníze, dorovnat
nákup halaparten, kopí, věcí na ohňovku
návrh na nové ohniště
6) vystoupení na další sezónu, co nové Mikulovské?
7) Web – chybí nějaké stránky vystoupení?
8) GDPR
9) Trička?
10) Nejbližší akce:
1)
2)
3)
4)
5)

28-30.9.2018 Wafendrill, je to u Kolína nad Rýnem
3.11.2018 Svatomartinská Husa na Zhoři - kontakt Cipís Aleš Bednář
9.-11.11. Slovanské vánoce Štíří důl
Podzim 2018 – stavění hospody Cimburk? – zjistí Turpoš
23.-25.11. 2018 Výprava na Svaté místo - tradiční historický puťák, tentokráte více na
lehko a zpytovat svědomí (armáda, jak víte, byla na jaře rozpuštěna). Od pátku
přespání na Cimburku, v sobotu pouť na Svátý klimentek - rozjímání o duchovní
stránce, svěcení praporů...
???? 2019 zima. Minuteman? Termín Galion – hlaste se
duben 2019 – Waffendrill – chceme jet, info dodá Bobr
květen 2019 – táboření – kde to chceme?
11) Kniha o účetnictví pro Neziskovky

Připravil: PM

Koncil 27. 9. 2018
Účast:
Turpoš, Vláďa, Malina, Galion, Irča, Ellanor, Proutek, Alassea, Bobr.
Finanční report:
-

Máme finanční rezervu na nákupy, případně půjčky
Malina a Galion dostanou slíbenou částku na pronájem skladu.
Letos jsme moc výdajů zatím neměli.
Detaily k nahlédnutí u Nely

Členská základna:
-

Hektora někteří ani nikdy neviděli – má padáka.
Nela Richterová a Eva Müllerová – změna příjmení

Stav skladu
-

10 velkých kolíků chybí – musíme nechat udělat
Stará aparatura – střelíme na bazoši. Moc z toho zisk nebude, ale uvolní se místo na skladu.
Potřebujeme nová lana – Galion zjistí jaká.
Také potřebujeme tyčky na přístřešek a lana. Galion + Turpoš
Důstojnické kopí zadat výrobu Axíkovi – provede Turpoš.

Neuzavřené úkoly od minula
-

Dudy se prodaly, Vláďa dodá zbytek peněz
Halapartny se koupily.
Ohniště je vymyšlené – musíme to zadat kováři. Turpoš se zeptá na Cimburku na kováře. Nela se
zeptá Grizzliho. Proutek pošle přesné požadavky a to hned (i s kolíkama od stanu)
Nové letáčky – Eva a Irča vyřeší tisk.

Vystoupení na další sezónu
-

Mikulov – nové vystoupení – sepište všichni v bodech své návrhy námětů do konce listopadu.
Zachovejte, divadlo, tanec šerm na 10 minut.
Ohňovka má hotové kejklíře. Mohla by se chystat ledshow. Nela propojí Málu a ohňovkáře
s Michalem, který dělá ledkové hračky.
Tance – Irča má nápad, ale neumí napsat scénář. Zkusí nastřelit myšlenku a uvidíme, jestli z toho
půjde něco udělat.
Také se aktualizují tance ve starých vystoupení.
Šerm – v šermu visí šašek. Bude se na něm cíleně dělat?
Potřebujeme otextovat duel – udělá Vláďa.
Nechceme hrát pro školkové děti.

Web
-

Nabídka, kontakty, videa, fotogalerie – návštěvníky zajímá.
Nezajímá je konkrétní vystoupení.

-

Mrcha je marketingově blbý název pro vystoupení.
Vláďa potřebuje fotky!!! VŠICHNI pošlete Vláďovi fotky!!!!! Lidi fotky zajímají. Eva pošle fotky.
Bobr pošle fotky z Německa – 12 vybraných.
Vláďa chce koupit upgrade na web – stálo by to 1500 Kč. Ellanor přispěje 500 Kč, chce to využít i
pro vlastní potřebu. Vláďa to koupí.
Na facebooku sledovat naše stránky, všichni zaškrtnout primárně odebírat, lajkovat, sdílet!!

Společnost 1645
-

Radim odešel z vedení. Otázkou je, jestli tam zůstaneme. Na většinu jejich akcí se nedostaneme.
Pro udržení kontaktů tam budeme nadále chodit na pivo.

GDPR
-

Proutek pošle písmenka, která dá Vláďa na web a Eva do faktur. Do interních směrnic přidáme ze
zákona bod. Informovali jsme členy o změně interních směrnic

Akce
-

Podzimní Waffendrill – jede Bobr.
Jarní Waffendrill duben 2019– bude větší účast z řad Poustevníka.
Svatomartinská husa 3.11.
Slovanské Vánoce
Výprava na svaté místo 23. – 25. 11.
Minuten man – soutěž v zimě trasa plus úkoly.
Táboření květen 2019 – svátky vychází blbě, posuneme asi na později, ale jen pátek – neděle.
Rozmysleme si, jestli chceme jet znovu na Kestřany nebo jinam.
Mikulov adventní ohňovka – ozve se Eva.
Bratislava advent – ozve se Eva.
Praha - 8. prosince Harlekýn na vánočním večírku.
Den dětí – sobota po dni dětí – Eva zařizuje.
Piknik.

Trička
-

Turpoš udělá návrhy.

Koupíme knihu Účetnictví, daně a financování pro neziskovky za 339 Kč.
Zapsala Nela, korekce Turpoš

