نادي اصحاب الجياد
االسكندرية

دعـــــــــــــــــوة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
وفقا الحكام قانوم الرياضة رقم  71لسنة 2017
بالمقر الرييسي للنادي
المقــــــرر انعقادها يوم الجمعـــــة الموافق 2018/11/2
يتشرف مجلس االدارة بدعوة السادة االعضاء العاملين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
للنادي وذلك يوم الجمعة الموافق . 2018/11/2

وذلك للنظر في جدول االعمال التالي
 -1التصديق علي محضر االجتماع السابق .
 -2النظررر فرري رقريررر مجلررس االدارة عررن اعمالررل فرري السررنة الماليررة المنتهيررة فرري  2018/6/30وبرررام
النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد ورقرير مراقب الحسابات .
 -3اعتمررراد الموقرررل المرررالي والحسررراب ال ترررامي للفتررررة مرررن  2017/7/1حتررري  2018/6/30ومشرررروع
الموازنة للسنة المالية . 2019/2018
 -4رحديد مكافآة مراقب الحسابات.
 -5اعتماد رقرير مجلس االدارة عن روارب ومكافآة المدير التنفيذي والمدير المالي .
 -6قبول عدد ( )750عضوية جديدة بالنادي بنفس قيمة التبرع المقرر مسبقا .
 -7طلب الموافقة علي رحصيل رسم انشرايي بمبلر  100جنيرل (مايرة جنيرل) لمردة عرامين نظيرر البردء فري
اعمرال المبنري االجتمراعي الجديرد وذلرك اعتبرارا مرن العرام المرالي ( 2020/2019مر اعفراء االعضراء
فوق الستين عاما وذوي االحتياجات ال اصة من رحصيل الرسوم االنشايية) .
 -8الموافقررة علرري صرررف مبلر مليرروم وخمسررماية الررل جنيهررا مصررريا الهيررر قيمررة مسرراهمة مررن النررادي
لوزارة الشباب والرياضة في انشاء حمام السباحة بالنادي .
 -9الموافقة علي اليحة الم الفات والجزاءات .
 -10الموافقة علي الاليحة المالية للنادي .
 -11الموافقة علي طرح عملية انشاء مبني ( كافيل ومطعم  ...الخ ) بحق انتفاع لمردة عشرر سرنوات فري
ضوء موافقة وزارة الشباب والرياضة وذلك رنمية لموارد النادي.
 -12النظر في االقتراحات المقدمة في الموعد القانوني .
علرري ام يبرردا التوقيرر بالكشرروف مررن السرراعة التاسررعة صررباحا وحترري السرراعة السررابعة مسرراء امررام المرردر
الكبير،ويكروم االجتمراع صررحيحا بحضرور ( ) 2500عضررو ممرن لهرم حررق حضرور اجتمرراع الجمعيرة العموميررة ،
وسوف يتم مناقشة جدول االعمال بعد االنتهاء من التوقي في الكشوف في حالة اكتمال النصاب القرانوني وذلرك
في رمام الساعة السابعة مساءا بالصالة العلوية.
 علما برنم االعضراء الرذين لهرم حرق حضرور الجمعيرة العموميرة هرم المسرددين لالارتراس السرنوي لعرام
 2018/2017وذلك قبل راريخ الجمعيرة العموميرة ب مسرة عشرر يومرا والرذين مضرض علري عضرويتهم
سنة علي االقل حتي راريخ اجتماع الجمعية العمومية .
 يكروم التوقير فرري كشرروف الحضررور بموجررب بطاقررة عضرروية النررادي و بطاقررة الرررقم القررومي او جررواز
السفر او رخصة القيادة .
 اليجوز العضو ام ينيب هيره في حضور اجتماع الجمعية العمومية او التصويض علي قراررها .
المدير التنفيذي
ا /حسام انور

