Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...
Időközben elkészült a 2018. november 22.-ére összehívott
Közgyűlés regisztrációs oldala!
Kérem a tagságot, szíveskedjen bejelentkezni a Közgyűlésre, hogy megfelelően tudjuk
szervezni a tisztújításhoz szükséges folyamatokat!
Amint a Tájékoztatóból kitűnt, valóban fontos állomás érkezett el a Klub életében. Az
időközben felvállalt tevékenységek megnövelték a feladatokat, amelyek irányítására,
adminisztrálására és elvégzésére újszerűen működő egyesületi életre van szükség.
Ennek alapjait elkezdtük lerakni, s most egy új, a feladatok elvégzésére alkalmas
tisztségviselői kart is szertnénk választani. Az igazi megújuláshoz egységes akarat kell,
s a tagság ezt ki is nyilváníthatja jelenlétével, szavazatának leadásával.

Ismételten kérünk MINDENKIT, gondosan tanulmányozza a

Tájékoztatót

, hogy legjobb tudásával járulhasson hozzá az Egyesület sikeres működéséhez az
elkövetkező időszakban.

Javasoljuk, hogy atagok keressék égymást, s beszéljék meg véleményüket egymással
is, hogy a közös bölcsesség érvényesülhessen!

Ez azért is szükséges, mert nem garantálható, hogy a nagyszámú tagságot
maradéktalaul eléri a Jelölő Bizottság. Tájékozódási lehetőségetHonlapunkon
és a Tagság részére kiküldött hírlevelekben tudunk biztosítani.

A

Meghívót

ITT elérheti mindenki, kérjük, hozza magával!

Mérlegbeszámoló, 2017
Ismételten kérjük a tagdíjak rendezését! Aki nem ért egyet a nyilvántartásunk helyességével
(figyelembe véve azt is, hogy a 2015. november 25-i Közgyűlésen törvényi előírásra változott a
tagdíj fizetési kötelezettség), kérjük mielőbb jelezze, hogy megvizsgálhassuk és kiigazíthassuk a
nyilvántartást!
Indoklásul korábbi hírlevelünkből:
"Egyben kérem mindazokat, akik még nem rendezték tagdíjukat, haladéktalanul tegyék meg, mert
a tagdíj fizetése részben a tagi kötelezettségek része, másrészt a tagdíjak befizetésének
elmaradása, nagyságrendjét tekintve veszélyezteti az egyesület mind gazdasági mind törvényes
működését! Az Egyesületi törvény szerint azokkal szemben, akik az efogadott (Alapszabályban
rögzített) tgdíjat nem fizetik meg, az egyesületnek kizárási eljárást kell lefolytatni."
Az Egyesület célja, a tagdíjak rendezésével a rendezett működés!
Kőszárhegy, 2018. november 12.
dr. Szieberth Dénes elnök

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes
A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

