
Zápis z členské schůze 
3. června 2017 - Podmitrov 

Předseda Klubu Roman Pohlreich přivítal členy na schůzi. Při zahájení schůze bylo přítomno 44 členů.  

Bod 1 Předání cen sportovním a výstavním vítězům. 

Bod 2 Placení členských příspěvků. 

• platit se bude stále na kalendářní rok. 

• příspěvek bude splatný k 31. 12. předchozího roku. 

• do konce ledna se vyčká na platby. V únoru budou odeslány e-mailem výzvy neplatičům s 

30denní lhůtou pro zaplacení ode dne odeslání výzvy, pokud nedojde k zaplacení, bude člen 

vyloučen. 

• obnova členství bude možná, platba proběhne včetně registračního poplatku. 

Bod 3 Od 1. ledna 2017 se Basenji klub Bohemia změnil na spolek, převod řádně proběhnul. 

Bod 4 Chovatelská komise - testem paternity zjištěno, že vrh B chovatelské stanice Anulinka má dva 

otce (plánovaný krycí pes a pes z chov. stanice). I testem zjištěný otec je uchovněný. Budou vystaveny 

nové průkazy původu. 

Pokuta pro chovatelskou stanici Anulinka 5.000 Kč a napomenutí. 

Bod 5 Návrh chovatelské stanice pro nový bod chovatelského řádu: !Klub má právo v případě 

podezření provést u vrhu test paternity. Pokud je výsledek v pořádku, pak test Klub proplatí, jinak 

nese náklady chovatel." 

Pro 40 

Proti 0 

Zdržel se 4 

Návrh byl schválen. 

Bod 6 Návrh, aby člen vyloučený členskou schůzí mohl být přijat pouze po schválení na členské 

schůzi. 

Pro 41 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Bod 7 V roce 2018 bude Klub slavit 20leté výročí založení. Roman Pohlreich požádal členy, aby 

zkusililadit své oblečení na sraze v africkém stylu. Bude pozván rozhodčí z UK. Přijede Rusty Grejbou? 

Bod 8 Pokladní zpráva za rok 2017 byla uveřejněna v TamTamu 2017/2, nikdo z členů nevznesl dotaz. 



Bod 9 Od další výstavy bude využito přihlašování pouze přes on-line formulář (nebude již povoleno 

zasílat poštou nebo e-mailem). 

DISKUZE 

Tereza Marková - seznámila členy o organizaci WGA. 

Poděkování Josefu Kvapilovi a firmě JK Animals za sponzorování klubových akcí. 

 

Zapsala Ivana Leš 

 

 

 


