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Raz irjeni sestanek upravnega in nadzornega odbora Kolesarsko dru tvo 
SELCE      

 
13.3.2014 / ob 18.uri in 30.min 

 
Zaoderje kultornega doma 

Selce  

Dnevni red:

 
1. Pregled finan nega stanja in poro il 
2. Dolo itev datuma volilne skup ine 

 

Ob nega zbora KD  Selce 
3. lanarine v Letu 2014 
4. Predlogi dnevnega reda za Ob ni zbor 
5. Prvomajsko kolesarjenje 2014 
6. Razno    

K to ki 1: 
Po uvodnem pozdravu  predsednika dru tva g. Matic-a Poto nik-a, so bili predstavljeni vsi 
dokumenti   z leta 2013 nadzornemu odboru, po skupni diskusiji ni bilo pripomb.  

K to ki 2: 
28.3 2014  bo minilo 4. Leta od ustanovitve dru tva.  Po kraj i debati se dolo i datum  volilne 
skop ine  KD Selce »31.marec 2014« . Ura in lokacija bo znana v naslednjih dneh, zaradi 
rezervacije prostora, ki ga ureja g. Sre ko Hauptman.  

K to ki 3:   
Po kraj i razpravi se soglasno potrdi da; 

- lanarina za leto 2014 ostane nespremenjena to je 60

 

za lane A,  za lane B pa 30

 

- Prelaga se 50% popust lanskim lanom A (zaradi ne izdelave novih dresov lani).  

K to ki 4: 
Predsednik prisotne seznani z  predlogom dnevnega reda na volilni skup ini ki bo 31.3.2014.  

K to ki 5: 
Prvomajsko kolesarjenje se predvideva  od 1. Do 4. Maja 2014 nekje v Istri, lokacija bo 
predtavljena in izbrana na ob nem zboru,  sekretarka, in predsednik bosta zbrala nekaj ponudb  
za bivanje v okolici Pule in Brionov.  

K to ki 6: 
Ugotavlja se da je slab a udele ba na zimski rekreaciji, kot je bila prej nja leta, zato bodo 
dobrodo la osve itev novo vodstvo ki ga bomo izvolili na volilni skup ini 31.3.2014, zato 
vabljeni v im ve jem tevilu z novimi dobrimi predlogi.   

Sestanek kon an ob 20:45h, 
Prisotni ; UO:    Sre ko H., Andreja H., Matic P.,  Bo tjan B., Zvonko P., in Jo e S. 
NO:  Andrej K. in Jo ef K.   

Zapisnik  sestavil ;   Jo e  Spevan  
Selce 16.marec 2014 


