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

Kedves NÉV!
Ezennel meghívunk a Magyar Kukorica Klub Egyesület 2021. november 26-i tisztújító
Közgyűlésére!

Kattincs ide:

MEGHÍVÓ
Az online csatlakozás hivatkozását e-mailben küldjük!
Megnyitás: 2021. november 26-án 9:30-kor nyitjuk meg.
Amennyiben 10 órakor nem lesz jelen a martonvásári 5-ös tárgyalóteremben a
szavazatképességhez szükséges 50% + minimum 1 fő, az online felületet nyitva tartjuk és a
tagságot érintő - a Klub életével, tevévenységével kapcsolatos kérdéseket tárgyalunk fél órán
keresztül. A Tisztújító Közgyűlést 10:30-ko tartjuk meg.
Kérés:
Jelenlegi Tagjegyzék egyeztetése - kérés, hogy mindenki nárre át, vezesse át az adatváltozásokat kérjük a visszajelzést, vagy a tagi felületen a változások átvezetését! (Előfordulhat, hogy a
telefonos egyeztetések során ez már szóba került, de valószínűleg nem történt még meg az

átvezetés.)
Akik nem tudnak személyesen eljöni, de szavazatukat szeretnék leadni, kérjük a letölthető
Meghatalmazást használják, s adják át/küldjék el a megatalmazottnak.
Képviseleti szavazatokat csak Meghatalmazás birtokában lehet érvényesíteni!
Itt is felhívom a személyes részvételre érvényes járványügyi rendelkezésekre a figyelmet,
miszerint zárt téri rendezvényen csak maszkban lehet részt venni!

Tájékoztató a körtelefonálás eredményéről:
Az elmúlt napokban egy megbízásos körtelefonnal kereste meg az Elnökség a tagságot. (Sajnos
néhány tagot még mindig nem sikerült elérni, megváltozott, de a tagi oldalon át nem vezetett
adataik miatt.) A kérdések elsősorban a várható személyes vagy online részvételre, s a
meghirdetett Napirend tisztújítással kapcsolatos pontjára vonatkoztak.
Arra kérdésre, hogy lenne-e tagi javaslat a jelenlegi tisztségviselői és Feügyelő bizottsági csapat,
vagy akár egyes tagok helyett más összetételű gárdában gondolkodni, konkrét javaslat nem
érkezett. Viszont arra a kérdésre, hogy egyet értenek-e a jelelegi tisztségviselői gárda és FB tagok
újraválasztásával, az elért válaszadók szinte egyhangúlag egyetértetek. Ez a helyzet előre vetíti,
hogy a tagság, legalábbis pillanatnyilag nem szándékozik változtatni, esetleg nem látja a
változtatás lehetőségét a most előttünk álló Közgyűlésen. Az említett nagy arányú egyetértés (62
tag válaszolt igennel), valamit enyhít azon a kellemetlen helyzeten, hogy a nagy taglétszám
mellett kevés szavazó dönt majd igen lényeges kérdésben. Talán nem jóslatnak minősül, ha arra
gondolunk, hogy ezt a választást egy, a nem túl távoli jövőben egy újabb követi, ahol a tagság
elvégzi az aktuális frissítést.
A telefonos megkeresésre midössze 3-an adtak biztos igen választ, az online részvételre valamivel
többen, 18-an mondtak igent! Nem érkezett változtatási javaslat sem az elnökség, sem az FB

tagjaira, de egy felvetés azért érzékeltette, a változtatás időszerűségét.
A Meghívóban szereplő Alapszabály változtatás fő indoka éppen ez a kényszerből fakadó
passzivitás, amelyhez egy felgyorsult életmód és szokásváltozás is járul. A probléma enyhítésére
részben új kapcsolattartó online felületeket nyitottuk, részben éppen az Alapszabály módosításával
szeretnénk reagálni. Lehetővé szeretnénk tenni a közgyűlések arra alkalmas online felületen
történő tartását, s ezt a kérdést az Alapszabály módosítási javaslatok között elő is terjesztjük.
Azt teljesen megértjük, hogy a (súlyosbodó) járványhelyzet miatt az emberek nehezebben
döntenek a zárttéri csoportos, személyes részvétel mellett. Megnyugtatásul és bíztatásul azt
tudom mondani, hogy a lefoglalt terem ennél nagyobb létszám részére is biztosítja a
távolságtartás lehetőségét, s mindent megteszünk egymás biztonsága érdekében.
Tehát kérem, aki mégis meg tudja tenni, hogy a téma fontossága érdekében eljöjjön és személyes
jelenlétét kihasználva részt vegyen a jelölésen, s leadhassa szavazatát!

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.

