25.ledna 2009
Hotel Classic Lány
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Na jednání výboru občanského sdružení Naše Lány se dostavili: Jana Drastilová, Martina Hořejší,
Ludmila Benová a Martina Moravcová. Zapisovatel výboru Anna Ulmanová Portová byla pro nemoc omluvena.
Výbor projednal následující body:
1. Přijetí nových členů sdružení
o Výbor schválil přijetí: Matěje Drastila a Martiny Burgerové za členy sdružení.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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2. Projednáno
o Příprava akce Maškarní merenda (21. 2. 2009)
 Výtěžek akce bude použit na provoz Domečku.
o

Příprava akce Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme mateřské školce (14.3. 2009)
 Čtení bude věnované tvorbě dětského autora Ondřeje Sekory.
 Součástí akce bude výtvarná soutěž pro děti ze školky, na akci slavnostně předáme
odměny vítězům soutěže.
 Ukázky z tvorby autora přečtou děti ze ZŠ Lány, vystoupí děti ze ZUŠ z Rakovníka.
 Součástí akce bude opět burza knih, výtěžek z burzy bude použit na pořízení dětských
knih do Mateřské školy v Lánech.

o

Klub pro rodiče a děti Domeček
 Vyklizení věcí z herny Domečku z důvodu konání plesů 7. 2. a 21. 3. 2009
 Termíny a průběh burzy dětského oblečení v Domečku.
 Vstupné za dopolední cvičení pro ženy s Martinou v rámci Domečku.
 členky TJ Sokol Lány, které jdou pouze cvičit – zdarma
 ženy, které nejsou členy TJ Sokol Lány a jdou pouze cvičit, zaplatí přímo na
cvičení TJ Sokol Lány – 20,- Kč
 ženy, které navštíví před cvičením nebo po cvičení Domeček zaplatí přímo
v Domečku – 30,- Kč (a již neplatí dole na cvičení)
 hlídání dětí zůstává stejné 10,- Kč/dítě
 Zhodnocení úspěšnosti projektu na základě statistiky návštěvnosti, diskuse o
plánech pro rok 2009.

o

Hospodářské výsledky
 Ludmila Benová, hospodář sdružení, oznámila první výsledky hospodaření sdružení
za rok 2008 a seznámila všechny s podanými žádostmi o dotace a granty pro rok
2009.
 Do roku 2009 byla převedena částka 51.044,52 Kč na hospodářská střediska
Domeček, Správa a Ostatní akce.
 Hospodářské středisko Hřiště bylo v roce 2008 uzavřeno s hospodářským
výsledkem 0. Zároveň proběhl převod majetku zaúčtovaného na tomto středisku do
majetku obce Lány, vlastníka hřiště.

3. Úkoly pro výbor sdružení
o Příprava Valné hromady 7. března 2009
o Hejbni kostoru pro .....
 Přijít na valnou hromadu s návrhy, pro koho budeme akci připravovat.
Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY začal v 15.00 hodin a skončil v 17.00 hodin.
Zapsala: Jana Drastilová
Ověřila: Martina Hořejší, Ludmila Benová, Martina Moravcová
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