Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...

Készülődés a Közgyűlésre
5. sz. Emlékeztető
Kedves NÉV tagtársunk!
E-MAIL CÍM

Határozatképtelen volt az első forduló. Mindössze 15 rendes tag jelent
meg a kitűzött időpontra, és ők még 13 további, meghatalmazás útján
megjelent tagot képviseltek.
A Közgyűlést meg kell ismételni a Meghívóban meghirdetett módon, 2019.
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Mindenkit várunk személyesen, vagy
meghatalmazottja útján 2019. június 14-én
8000 Székesfehérvár - Kisfalud, Fehérvári
u. 44, az Aranybulla Zrt. Tanácskozó
termében!
A rendezvény lebonyolítása után ebédre hívjuk a megjelenteket!
Tájékoztató a Kerekasztal Beszélgetésről:
A napirenden kívüli kerekasztal beszélgetés során a tagság figyelmének központjában
lévő tisztségviselő választás és a Klub szakmai tevékenysége körüly folyt. A jelenlévők
kérésére dr. Szieberth Dénes telefonon felhívta Reng Zoltánt, aki a körtelefonos
felmérés során jelezte, hogy eljön a Közgyűlésre. Reng Zoltán arról tájékoztatta a
tagságot, hogy a pénteki (júni 14.) megismtelt Közgyűlésen sem tud jelen lenni egyéb,
halaszthatatlan elfoglaltság miatt, de 13-án, (e héten, azaz holnap, csütörtökön)
ugyanebben az időpontban szívesen találkozik a tagsággal.

A mai napon délelőtt ugyancsak hírlevélben adunk tájékoztatást a
találkozó helyszínéről, ahova a Klubtagokat várjuk!
Mindazoknak, akik megjelentek a június 11-re összehívott Közgyűlésen
köszönjük a segítséget! Sajnáljuk, hogy a körtelefon során megígért 40
meghatalmazásból mindössze 13 teljesült.

Meghívó
Időpont: 2019. június 11-én, d.e. 10 órakor
Helyszín: 8000 Székesfehérvár - Kisfalud, Fehérvári u. 44, az Aranybulla Zrt. ebédlőterme

A Magyar Kukorica Klub Egyesület (székhely: 8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12.) fenti
időpontban és helyszínen tartja 2019. évi rendes közgyűlését, melyre elvárja minden egyesületi
tag pontos megjelenését.
Felhívjuk a tagság szíves figyelmét, hogy amennyiben az adott időpontban nem lesz jelen az
rendes tagok érvényességhez szükséges szavazati arányt képviselő, 50%-ot meghaladó létszáma,
a Közgyűlést, az ide vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően, később meghatározott
helyszínen, változatlan Napirenddel, 2019. június 14-én d.e. 10 órára ismét összehívjuk!
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára
tekintet nélkül határozatképes.
Kőszárhegy, 2019. 05. 24.

A Magyar Kukorica Klub Elnöksége

Napirend:
• 2018. évi mérleg elfogadása (Dr. Nagy Sándor alelnök)
• A Kukorica Klub Kft. gazdálkodásának és tevékenységének ismertetése (dr. Szieberth Dénes
ügyvezető)
• A 2018. november 30-i tisztségviselő választás után az Egyesület tisztségviselői karában
kialakult helyzet ismertetése (Bolyki Bence FB elnök)
• Új elnök és alelnök választása
• Az újonnan megválasztott elnök és alelnök bemutatkozása és programjaik ismertetése
Egyebek:

Sikertelen Közgyűlés esetén az Egyesület elnöksége az Egyesület jövőjéről folytatott kerekasztal
beszélgetésre hívja a megjelenteket.

A rendezvény lebonyolítása után ebédre hívjuk a megjelenteket!

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.

