JEGYZŐKÖNYV
a Budai Képzőművész Egyesület (BUKET) 2016. október 9-én
tartott tisztújító közgyűléséről
Helyszín:
Időpont:

Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka,
1028. Bpest, Templom u. 2-10.
2016. október 9. 17 óra 15 perc kezdettel

Tarcsányi Ottilia, levezető elnök üdvözli a megjelenteket.
Napirendi pontok:
1. Határozatképesség megállapítása.
2. Jegyzőkönyvvezetők megválasztása.
3. Tarcsányi Ottilia beszámolója a VIII. Festőversenyről és a kiállításról
4. Nyári élményeink – a tagok önkéntes beszámolói
5. Tagfelvétel
6. BUKET honlapja, tervek, honlap frissítés
7. Egyebek, hozzászólások
8. Képleszedés
1. Napirendi pont:
Határozatképesség megállapítása:
Taglétszám (2 új taggall):
39 fő
Megjelent:
22 fő
A taglétszám 56%-a megjelent, a közgyűlés határozatképes (lásd jelenléti ív).
2. Napirendi pont:
Jegyzőkönyvvezetők megválasztása.
Tarcsányi Ottilia felkéri jegyzőkönyvvezetőknek Máhrné Angyal Gabriella és Dr.
Giese Piroska tagokat. A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőket egyhangúlag
megszavazta.
3. Napirendi pont: Beszámoló
A levezető elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a vezetőség 2016-ban 3 évre újra lett
választva és az a Fővárosi Bíróságnál bejegyzésre került.
Beszámolt a festőversenyről, ahol a korábbi évekhez képest kevesebben vettek
részt. A festőverseny eredményesen zárult, szép munkák születtek, 10 díjat osztottak
ki. A megbeszélés helyszínén a kiállított művek megtekinthetőek.
Jövőre alkotótábor lesz, ehhez lehet majd a következő közgyűlésen ötleteket adni.
Ebbe a táborba bárki a tagok közül jelentkezhet, részt vehet rajta.
A Sátoraljaújhelyi festőtábor meghívásos, 2017-ben ismét megrendezéssre kerül.
4. Napirendi pont: Nyari élményeink
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Más szervezetekben való jelenlétről lehet a következő közgyűlésen beszámolni, s
addig is írásban mindenki küldje el a Buket címére (buket.art@gmail.com)
elektronikus levélben mikor, hol volt kiállítása, egyéni és csoportos is.
5. Napirendi pont:: Tagfelvétel
Váradi Judit bemutatkozott, a tagság az egyesületbe való felvételét egyhangúlag
megszavazta. Tarózkodás nem volt. Ellenvetés nem volt.
Rosta Mariannt Bemutatta Tarcsányi Ottília, a tagság az egyesületbe való felvételét
egyhangúlag megszavazta. Tarózkodás nem volt. Ellenvetés nem volt.
6. Napirendi pont: BUKET honlapja
Bemutatkozott OláhZsolt aki átvette a weboldal szerkesztését Taba Ágitól, s
elmondta, hogy milyen frissítéseket ajánl.
Megállapodtak a tagok, hogy lehet frissíteni a képeket, festmények, műalkotások
képeit, de cserével, hogy a képek száma maximum 12 maradjon, ésszerűségi és
technika okok hangzottak el indoklásként.
A képeket a név feltüntetésével és ha nem minden kép lesz frissítve a törlésre kerülő
képek megjelőlésével kérjük az olazs1987@hotmail.com címre elküldeni
szíveskedjenek a tagok.
7. Napirendi pont: Egyebek
Tarcsányi Ottília felhívta a tagok figyelmét, hogy az 1%-os támogatás lehetőségét
ragadják meg, s kérjék az egyesülettől is ismerőseik támogatását. Elhangzott, hogy
akinek van könyvelő ismerőse, kérje meg, hogy ajánlja fel azon ügyfeleiknek a
lehetőséget, akik nem tudják, kinek a javára ajánlják fel az adójuk ezen részét, hogy
támogassák az egyesületet.
A Jubileumi katalóguskészítést el kell indítani hamarosan.
Beszámoltak a kerítéstárlatról, ami sajnos ezúttal érdeklődés hiányában meghiúsult.

8. Napirendi pont: Képleszedés

________________
Tarcsányi Ottilia
elnök,
levezető elnök

__________________
Máhrné Angyal Gabriella
jegyzőkönyvvezető

________________
Dr Giese Piroska
jegyzőkönyvvezető
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Hajkó Zsuzsa
-------------------------jkv. hitelesítő

Dr. Barkó Judit
--------------------------jkv. hitelesítő

