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Botta Veronika üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezek után
ismerteti a napirendi pontokat.
Napirendi pontok
Éves beszámoló a 2010. évről
A 2011. évre vonatkozó tervek megtárgyalása
Aktualitások
Egyebek
A napirendi pontokat a jelenlévők egybehangzóan elfogadják.
1. napirendi pont :
A levezető elnök felkéri Németh Tündét a pénzügyi beszámolók megtartására, és a jövőre
vonatkozó pénzügyi tervek ismertetésére. Németh Tünde elmondja, hogy:
„az előző évben befolyt tagdíjak jórészt a hivatalos megalakulás költségeit fedezték, ezért ahhoz,
hogy a karácsony előtti alkalmakat meg tudjuk tartani, az anyagvásárlás költségeit meg kellett
hitelezni. Ennek ellenére a 2010-es év pozitív mérleggel zárult. A megvásárolt anyagokból is maradt
készlet, melyeket a későbbiekben hasznosíthatunk.”
Betekintünk a könyvelésben szereplő konkrét tételekbe és számokba, valamint a közhasznúsági
jelentésbe.
2. napirendi pont :
A folyamatosan működő tanfolyamaink mellett tervezünk egyszeri foglalkozásokat a húsvéti
időszakban felnőtteknek, így tojásírást, barkadísz varrást nőknek, nemezelést férfiaknak. Ezekben
az időpontokban óvónő jelöltek bevonásával gyermekfelügyeletet biztosítanánk.
Tervezzük továbbá nyári, napközis jellegű kézműves táborok szervezését. Ez a Petőfi úti épület
körülményein múlik, ahol a munkálatokat várhatóan a nyár közepén tudjuk megkezdeni. Mivel a
táborokat még az iskolaévben kellene meghirdetnünk, ezért át kell gondolnunk, hogy ezek milyen
mértékig vállalhatóak.
Az adventi időszakban újra megrendeznénk a kézműves foglalkozás sorozatot.
3. napirendi pont :
Pályázatok:
A téma felelőse -Veres Andrea- ismerteti az önkormányzat civil szervezetek részére kiírt
pályázatával kapcsolatos tudnivalókat. Egyesületünk eszközbeszerzésre – szövőkeretek, polcok adott be pályázatot,100 000 Ft értékben. Jelenleg várjuk a döntésről való hivatalos értesítést.
További pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük.

Felmerült, hogy belépjünk-e a Leader Egyesületbe. Dönteni további tájékozódás után a későbbiekben
fogunk.
Honlap:
Szalféter–Torcom Borisz nagylelkű felajánlásából, és munkája által elkészült Egyesületünk
honlapja, a www.teremtokert.hu. Szalféter-Torcom Boriszt az egyesületet támogató kiemelkedő
tevékenységéért egyhangú döntéssel tiszteletbeli tagunkká választottuk.
A honlap folyamatos frissítésével Hegedűs Mónikát bízzuk meg.
Más szervezetekkel való együttműködések:
Egyesületünkhöz két megkeresés érkezett, melyekben állást foglaltunk.
-Zöld Hangyák, helyben működő környezetvédő csoport
Mivel a tevékenységi köreinkben a környezetvédelem szerepel, ezért a velük való együttműködést
egyhangúlag megszavaztuk.
-Ágotai Emőke helyi tenisz edző, és jóga oktató
Egyesületünk célkitűzéseiben szerepel, hogy elősegítsük az egészséges életmódra és életszemléletre
való nevelést szabadidősport rendezvények szervezésével, ezért egyhangú döntéssel támogatjuk, és
segítjük a rendszeres jóga foglalkozásokat.
A tenisz oktatás lebonyolítását azonban egyhangú döntés értelmében nem vállaljuk fel. Javasoljuk,
hogy ez ügyben keresse fel a Sport Egyesületet.
Tagság:
Az elnökség egyhangúan elfogadta Salamon Sarolta alapító tag korábban írásban beadott
Egyesületből való kilépési szándékát.
Épület:
Megtörtént a Petőfi utcai épület felmérése. A helyszínrajzok és az előzetes tervek elkészítésével
Ulrich Péter építészt bízzuk meg.
4. napirendi pont :
További pénzforrások számbavétele.
Könnyű műfajú zenés - táncos összejövetelt tervezünk a falu fiataljainak.
Egyéb kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt.
A levezető elnök megköszönte a tagok munkáját és az ülést berekesztette.
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