VW OLDIES CLUB, o.s.
Členská schůze 14.9.2013

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE 14.9.2013, ZADNÍ TŘEBÁŇ
VW Oldies Club o.s. – dále jen VWOC. Členská schůze, dále jako ČS. Jednotliví účastníci jsou v textu označení svými přezdívkami uvedenými
v prezenci členů.

VW Oldies Club, o.s.
Sídlem: Studánka 127, 352 01 Aš
www.vw-oldies.cz
1) Zapisovatel: Jiří Mudra
Prezence:
Přítomní členové:
Ferror – Jiří Mudra
- předseda
Fura – Martin Sadil
Kristus – Michal Sadil
Oldferror – Jiří Mudra st. – četný člen
Sluníčko – Adol Suk
- pokladník
Taz – Michal Šafránek -místopředseda
celkem: 6 členů přítomno
Nepřítomní členové:
Jarka – Jaroslava Ježová
- omluvena pro náhlou nevolnost
Carlos K. – Karel Košárek
- místopředseda
Drobektruck – Michal Morávek – čestný člen
Frood – Aleš Berka
- čestný člen
Misutka – Miroslav Patras
- čestný člen
Junior – Jiří Jákl
Fordař – Stanislav Javůrek
celkem: 7 členů nepřítomno
Odstoupil: Jura – Jiří Helinger pro finanční situaci
Resumé: ČS se koná s méně než poloviční účastí, ČS je usnášení neschopná
Zvláštní host: Petr 914 – Petr Pekařík, moderátor diskuzního fóra
2) Program:
1) Zapisovatel, prezence účastníků
2) Program schůze
3) Situace kolem Carlose K.
4) Diskuzní fórum webu
5) Termín další schůze
6) Volná diskuze
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3) Situace kolem Carlose K.
Ferror seznámil přítomné s vyjádřením Carlose K., že o další činnost ve VWOC nemá žádný
zájem, stejně tak ztratil zájem o Volkswageny obecně.
Dosud neuhradil členský příspěvek, tedy již s půlročním zpožděním.
Na příští členské schůzi bude muset být zvolen nový místopředseda.
4) Diskuzní fórum webu
Ferror připomněl probíhající úklid diskuzního fóra od duplicitních, nevhodně umístěných i nic
neříkajících témat a příspěvků a předal Petrovi914 slovo.
Petr914 nás seznámil se svou praxí na flat4.org, popsal svou vizi uklizeného diskuzního fóra,
kdy v technické části se probírá skutečně jen technika. Má se rozlišovat, zda se jedná o
problém všeobecný nebo jen konkrétního vozu.
Dále navrhnul rozdělení prezence aut na veřejnou a neveřejnou část, pro zachování jistého
soukromí těm, kteří své úpravy nechtějí zcela zveřejňovat. Návrh byl všemi přítomnými
podpořen.
Petr914 připomněl potřebu dodělat na webu možnost vyhledávání. Zajistí Ferror.
5) Termín další schůze
Ferror konání další schůze na tradiční adrese, v Restauraci U Pomníku, ulice Gorazdova,
Praha2. Tento návrh byl všemi přítomnými přijat
Termín byl navržen přibližně na prostředek ledna. Pohledem do kalendáře bylo stanoveno
datum 18.1.2014 s možností posunutí o týden vpřed či vzad podle provozu restaurace. Tento
návrh byl všemi přítomnými přijat a Sluníčko byl pověřen zajištěním restaurace.

6) Volná diskuze
Ve volné diskuzi přišla znovu na přetřes situace vzniklá mezi Drobektruckem, Petrem914 a
Ferrorem. Bohužel Drobektruck nebyl přítomen, vyslechli jsme si jen pohled zbylých 2
účastníků.
Tímto byla členská schůze ukončena
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