Víz, Zene, Virág Fesztivál
Elnökségi ülés jegyzőkönyve
E/4/2016/11/16
Ideje: 2016. november 16. 16.00Helye: Egyesületi iroda (Tata,Váralja u. 4)
Jelen vannak: Essősy András elnök, Kiss Mónika, Zombori Mihály, Kozma Gergely dr. tagok
és Nagy Bernadett jegyzőkönyvvezető
Az Elnök megállapítja, hogy az Elnökségi ülés megfelelően lett meghirdetve, a tagok
egyhangúlag elfogadták a napirendet, az ülés vezetésére az Elnököt egyhangúlag
felkérték.
Napirend:
1. Beszámoló a 2016-os évről:

Essősy András:
A Közgyűlésen kapott jelzések alapján a tagok több tájékoztatást igényelnek, ennek a jövőben
eleget kell tenni. Az Elnökségi ülések összefoglalóit nem csak a honlapon tesszük közzé,
hanem a tagoknak külön is kiküldjük (email). A következő éves beszámoló előkészítése során
lehetőséget biztosítunk a tagsággal történő érdemi párbeszédre. Amennyiben valaki betekintést
szeretne, akkor természetesen a

az alapszabály előírásai szerint eljárva elősegítjük a

tájékoztatást.
Tatán több rendezvény van, mindegyiknek megvan a sajátossága, ezen rendezvények között
kell megtalálnunk a helyünket. A város éves rendezvényprogramjában kiemelten szerepel a
VZV fesztivál, tehát nem „csak a látogatók”, hanem a város is nagy elvárással van irántunk
Tervezés:
Jelenleg a zenei programtervezés zajlik. A főbb zenekarokat még az idei évben le kellene kötni
(folyamatosan egyeztetni kell Barna Tündével)
A gyerekprogramok egyre magasabb színvonalának biztosítása érdekében több interaktív
játékot, vetélkedőt kellene szervezni a rendkívül népszerű és a családok körében nagyon sikeres
„Szipi Szigetek” megtartása mellett
A Borudvar helyszínének kijelölésében is döntést kell hoznunk -marad-e az idei helyén, vagy
új helyszínt választunk. Sajnos, amíg Kastély felújítása tart sem a „Borudvar”-nak, sem a
„Gyerekudvar”-nak nem biztosít helyet
Zombori Mihály: Az Egyesületi tagok jelzéseit figyelembe véve valóban van egy igény, erre
reagálni kellene, javasolnám azt, hogy egy pár sorban küldjünk ki egy beszámolót a Fesztivál
idei évéről.

Kozma Gergely: Támogatom, hogy, beszámolót a tavaszi közgyűlésen megvitassuk, szívesen
képviselem a Kft.-t.
Essősy András: támogatom a folyamatos tájékoztatást, a tavaszi közgyűlést megelőzően akár
többször is.
Tervezés:
A Tavalyi évben készült egy feladatterv és egy pénzügyi terv. Ezt kiküldjük az elnökség
tagjainak, kérem, hogy ez alapján kezdődjön meg 2017-es fesztivál előkészítése.
Átfogóbb és jobb felelősségrendszert kell kialakítanunk, ebben kérem az elnökség segítségét.

Javasolom, hogy az elnökség tagjai legalább egyszer hetente (pl. csütörtökönként az irodában)
beszéljék meg az aktuális teendőket,- a találkozókról készüljön emlékeztető, és amennyiben
szükséges Elnökségi Határozat
A következő ülést javaslom, hogy december 8-án 17.00 órakor tartsuk meg itt az irodában.

A jegyzőkönyvet vezette: Nagy Bernadett egyesületi tag
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