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Értesítjüka horgász tagiainkat, hogy aZL2a-évi vezetőség választó taggyűlésünk a
SAR§-CoV-2 koronavírus járvány miatt elhalasztva lett.
A MOHOSZ ru. sz. tájékoáatőjában az alábbí rendelkezéseket írta elő:

Vll. Horgászszervezeti döntéshozatal, közgyűlések, küldöttgyűlósek, értekezletek,
évzárők
27. Ahorgászszervezet ügyvezető szervének ülése elektronikus hírközlő eszköz
igónybevételével történő részvétellel tartható ffi€g, vagy ahatétrozathozatalraveszélyhe|yzett
döntésként ülés tartása nélkíilis sor kerülhet, akkor iso ha a horgászszewezet létesítő okirata
(alapszab ály a) e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.
28. Veszélyhelyzeti döntés ahotgászszewezettörvényes működésének fenntartás,éűtoz, a
veszélyhe|yzet miatt kialakult helyzetkezeléséhez szíikséges,valamtnt az ész szerű és felelős
gazdálkodás köreben felmerülő halaszthatatlan ügyekben történhet. Veszélyhelyzeti
döntósnek minősül az esedékes tisztújítás elhalasztúsa is, legkésőbb a veszélyhelyzet
megszűnését követő 90. napra tehető,

Az egyesületiink Z}Za.mfucius 10-én13-órakkor kibővített vezetőségi értekez\etetártoti,

melyben ismertette a20|9-évi elszámolásokat, majd Zlz\.július 13-an l3-órakkor vezetőségi
értekezletet tartottunk melyben meghatarozásrakerült a2l}a-évi vezetőség válasáás
időpontja és helyszíne 2020.12. 15-és 19-ik napja, mely most elhalasáásra kerül.
Tájékoztatom a horgászokat, hogy az év elején levelet küldtünk a Gyékényes és Környéke
horgász egyesületnek, javasoltuk a két egyesület egyesítését,melyet a tagságuk július 27-i
közgyűlésén egyhangúlag elutasított, melyről e-mailben az elnök értesítettbennünket
másolat: Szereíném jelezni, hog egtesüIetünk közglűíIése legutóbbi ülésünkön nemmel
szuvazott a kéíeglesület egtesülésére vonatkozóan,07.27.Etíűfüggetleniil az eglesülést
nemvelem el teljesen és szeretnék a késűbiekfolyamón újabb tdrglaldst kezdeményezni
a két vezelőség közt, Fehér Csaba elnök
Azőtaa fenti elnököt leváltották és azűj vezetőség több olyan személlyel egészítetteki az
egyesületet, akik eddig nem is horgásáak.kb 6 fő l
A Lokomotiv Horgászegyesület mint víz nélktili egyesület tovább működik, fő tevékenysége
a o,Horgászengedólyek forgalmazásr" /Somogy megyében az 5I db egyesületből 18 db
egyesületnek nincs vize. l
Tagságot, állami jegyet és a drávai napi és éves engedélyeket mi forgalmaznlk,létszámunk
nem csökkent. Könyvelve 210 fiíl
Továbbra is várjuk a horgászaink megielenését, a jegyáruinkat nem emeljük, kérjiik, hogy
a honlapunkon tájékoződjanak, vagy ha kérdésükvan úgy e-mailban, vagy telefonon tegyék
meg.A fogási napló leadási ideje 2}zLfebruár 28.
A közgytílés időpontj át jelemi fogiuk a vírustól fiiggően / honlapon és e-mailben./
2020. novemberhő 25.
Mogyorósi István

