TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET
POGÁNY
MEGHÍVÓ ÉS ÉRTESÍTŐ KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelettel meghívom a Tavasz Horgászegyesület 2013.évi beszámoló
KÖZGYŰLÉSÉRE
2014.január 19 -én , vasárnap 9,00 órára Pécs, Delta étterem Indóház tér 2. (MÁV pályaudvarnál)
rendezvénytermébe az alapszabály 12.§ (2.) és (5.) bekezdése alapján.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

A vezetőség beszámolója 2013.évről, 2014.év tervezett feladatai, rendezvényei
Beszámoló a 2013.évi gazdálkodásról, költségvetésről, a 2014.évi költségvetés tervezete.
A FB elnökének beszámolója
A FEB elnökének beszámolója.
Egyebek

Kérünk minden tagot, hogy megjelenésével biztosítsa a határozatképességet, aktivitásával a 2013.év
elvégzett és a 2014.év tervezett feladatai minél nagyobb részvétellel való megtárgyalását,
elfogadását.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a vezetőség az alapszabály 10.§.(1.) bek. alapján
változatlan napirenddel, változatlan helyszínre megismételt közgyűlést hív össze 2014.január 19.-én
9,30 órára. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a 9,30 órára összehívott újabb közgyűlés a
fenti napirend vonatkozásában a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
Az alapszabály 8.§. (5.) bek. c./pontja alapján a tagok kötelessége is a közgyűlésen való személyes
részvétel. A közgyűlésen az egyesületi tagok és a vezetőség által meghívottak vehetnek részt.
A közgyűlési anyagok olvashatók a www.poganyito.hu honlapunk „egyesületi élet” rovatában.
A horgászegyesület levelezési címe: 7666 Pogány, Petőfi u. 060.hrsz, halőrház
Kérjük, hogy 2013.évben is az egyesületet kedvezményezzék az 1%-os felajánlásaikkal, az egyesület
adószáma: 19944678-1-02

Pogány, 2013. december

-n

Tarnavölgyi Ferenc
HE elnök

Rövid összefoglaló a vezetőség beszámolójából, tervezett feladatairól, költségvetésről:
Horgászlétszám: 191 fő felnőtt, 8 fő ifi, 2 fő pártoló tagunk volt 2013.-ben. 15 fő új tagunk lett. A 199 főből 31 fő
tagfenntartó, 8 fő kérte a díjfizetés nélküli halasztást egy évre. Gyermek horgász 54 fő volt. Távozott 15 fő tag és 2 fő
pártoló tag.
Halasítás, halfogás:Haltelepítés: 8236 kg ponty, 800 kg afrikai harcsa, 731 kg kárász telepítése történt meg.
Halfogás (Tag és napijegyes): Ponty:6896,9 kg, amur:257,2 kg, Afrikai harcsa:755,2 kg, csuka:13,9 kg, süllő:187,7 kg, szürke
harcsa: 173 kg, egyéb hal: 816,3 kg.
Tó fenntartás, halőrzés: Tó fenntartás: kiemelt feladatként a vízkezelés történt meg, melynek eredményeként és a falu
szennyvíz csatornázásának következtében javult a tó vizének kémiai és fizikai összetevője, csökkent az algásodás. A nyugati
parton partvédelem keretében a kövezést végrehajtottuk, a kíméleti területet leszűkítettük. Pályázaton jelentős összegű
eszközbeszerzést nyertünk. A halőrzés megszilárdult.
Rendezvények: Közgyűlés 01.19.-én lett tartva. Vezetőségi ülések a betervezettek szerint végrehajtva. Nyári horgásztábor
07.22.-26. között, gyermek horgászverseny 31 fővel 06.01-én, egyesületi horgászverseny 05.25-én 38 fővel, nagyhal-fogó
verseny 06.24-28 között 21 fővel, Délhús horgászverseny 05.18-án10 fővel, Alexandra horgásztalálkozó 06.29-én 20 fővel,
Hauni horgászrendezvény 07.09-én 18 fővel kerültek sikeresen végrehajtásra. Újként rendeztük meg a Halfőző versenyt az
egyesületi tagok és a pogányiak között.
Gazdálkodás jellemzői :Bár a közgyűlés 3000.-ft-al kevesebb engedély árat szavazott meg januárban, költségtakarékos
gazdálkodással, pályázati pénzzel a betervezett feladatainkat zömmel végre tudtuk hajtani (nyugati parti kövezés,
víztisztítás, gát karbantartása). A halasításra mintegy 7,1 millió forintot fordítottunk, többet telepítettünk a tervezett 8000
kg pontynál 2336 kg-al és novemberben kárászt is hozattunk. A gazdálkodási, költségvetési adatok külön kerülnek kiadásra.
Együttműködés: Stabil, jó kapcsolat alakult ki a pogányi önkormányzattal, megbízható a közös tevékenység a megyei
szövetséggel, a haltermelő Czikkhalas kft-vel és az új szentlászlói haltermelő Mester Ákossal. Szponzorációs tevékenységünk
is bővült pécsi cégek bevonásával.
Vezetőség tervezete 2014.év feladataira:
Horgászlétszám:Továbbra is a 200 fős tagság fenntartása a cél a távozók pótlása új tagokkal, illetve a halasztást kérők
számának csökkentésével.
Horgászokmányok, horgászdíjak: A horgászokmányokat az idei év gyakorlata szerint tervezzük a pogányi halőrháznál,
időpontok kirakásával, honlapra tételével. A horgászdíjakon nem óhajtunk változtatni (esetleg a halasítási díj növelése)
sem a tagdíjaknál, területi engedélyeknél, sem a napijegyeknél, csak abban az esetben, ha a közgyűlés a horgászrendben
költségvetést érintő döntést hoz.
Halasítás: Továbbra is a megbízható haltermelőktől vásárolunk halat, így 8000 kg ponty, 1000 kg afrikai harcsa telepítést
tervezünk alapként. A halasítások 2-3 hetenkénti végzését tervezzük.
Horgászrend: Alapvető változtatásokat nem tervezünk a horgászrendben, csak néhány tagok által felvetett pontosítást
terjesztünk a közgyűlés elé: parkolás rendje, pergetés szabályai, hétköznapokon is éjfélig tartó horgászat, nemcsak a
harcsahorgászoknak (ennek pénzügyi vonzatai vannak), turista állami jeggyel horgászat tiltása.
Rendezvények: Továbbra is betervezzük és megtartjuk a 2013.évben előzőekben felsorolt rendezvényeket,

versenyeket. Az egyesületi horgászversenyt 2014. május 24.-én, szombaton, a gyermek horgászversenyt
2014.június 01.-én, vasárnap tartjuk A többi rendezvények időpontjait a közgyűlésig kirakjuk a halőrháznál és
feltesszük a honlapra is. A halfőző versenyre 10-10 csapat nevezhet az egyesülettől és Pogányból, nevezési díj
fizetésével.
Társadalmi munka: Új szisztéma szerint tervezzük:időszakonként, feladatonként létszámhoz kötötten, ezen kívül tervezzük
4-5 fős tagi csoportokkal a fűnyírások elvégzését.
Állami horgászokmányok díjai változatlanok, kivéve a fogási napló, melynek ára: 200.-ft

