النادى األوليمبى المصرى باإلسكندرية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
طبقا لقانون الرياضة رقم  71لسنة 2017
والئحة النظام األساسى للنادى والمعتمدة من اللجنة األولمبية المصرية
المقرر انعقادها يوم السبت الموافق  2018/10/20بمقر النادى ( بوابور المياه )
يتشرف مجلس اإلدارة بدعوة السادة األعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية
للنادى وذلك يوم السبت الموافق  2018/10/20وذلك للنظر فى جدول األعمال اآلتى -:
 -1التصديق على محضر اجتماع السابق .
 -2النظر فى تقرير مجلس اإلدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية فى  2018 /6/30وبرامج النشاط وخطة
العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات .
 -3اعتماد الميزانية والحساب الختامى للعام المالى  2018/2017ومشروع الموازنة للسنة المالية . 2019/2018
 -4اعتماد تحديد مكافأة مراقب الحسابات .
 -5اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن رواتب ومكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى .
 -6النظر فى االقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى للهيئة فى مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
عن الجمعية العمومية .
 -7أنشاء فرع النادى بمحرم بك وقبول العضوية الجديدة لعدد  2000عضو مقابل تبرع أنشائى بمبلغ  25ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة
المضافة .
 -8الموافقة على تحصيل قيمة األشتراكات المقررة ألعضاء فرع النادى بمحرم بك بنفس قيمة أشتركات النادى الرئيسى.
 -9طلب الموافقة على تحصيل رسم إنشائي بمبلغ  100جنيه (مائة جنيه) لمدة أربع سنوات ( نظير انشاء حمام سباحة _ تطوير صالة
سليمان عزت ) وذلك اعتبارا من العام المالى  2020/2019مع إعفاء األعضاء فوق الستين عاما و ذوي االحتياجات الخاصة من تحصيل
الرسم اإلنشائي .
 -10الموافقة على اللوائح المنظمة لسير العمل بالنادي و الفرع .
 -11تقييم أداء وخدمات المطاعم والنظافة واألمن بالنادى .
 -12قبول عدد (  ) 500عضوية جديدة بالنادى وابور المياه بقيمة التبرع اإلنشائى وقدره (  65ألف جنيه) للعضو غير شامل ضريبة القيمة تحصل
أعتبارا من . 2019/1/1
 -13طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لمنح ترخيص بإستغالل سطح رووف مبنى الخدمات بالنادى لمدة  9سنوات ألغراض تجارية متعددة
بمقابل أنتفاع للنادى .
 -14طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لمنح ترخيص بإستغالل حق األمتياز للدعاية واإلعالن بالنادى لمدة  9سنوات بمقابل حق أنتفاع للنادى .

 -15الموافقة على انشاء شركة مساهمة فى مجال الخدمات الرياضة .
 -16طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لمنح تراخيص بإستغالل البدروم والدور األرضى بمبنى حمام السباحة لمدة  15سنة ألغراض تجارية
متعددة مقابل انتفاع للنادى .
 يبدأ توقيع حضور السادة األعضاء فى الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعةالسابعة مساء ويكون االجتماع صحيحا بحضور ألفان وخمسمائة عضو على األقل من األعضاء الذين
لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية وسوف يتم مناقشة جدول األعمال بعد االنتهاء من التوقيع

فى الكشوف فى تمام الساعة السابعة مساء وذلك بالملعب الفرعى .
 علما بأن األعضاء الذين لهم حق الحضور الجمعية العمومية هم المسددين لالشتراك السنوى لعام 2018/2017و ذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما ً و الذين مضت على عضويتهــم
سنة على األقل حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
 التوقيع فى كشوف الحضور بموجب بطاقة عضوية النادى +بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أو جوازالسفر.
 ال يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها . يتعين على األعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية ويلتزم المخالف بسداد غرامة تعادل%50من االشتراك السنوى .
المدير التنفيذى للنادى

محاسب/سعيد عبد النبى

