Sprawozdanie z zebrania Komitetu LPC w dniu : 25 kwietnia 2019
1. Otwarcie zebrania godz 18:10
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania w dniu 11 lutego 2019- Tomek Zarzycki
Komentarze: Tomek Zarzycki sprawdzi co można zrobić w ogrodzie w sprawie ścieżki oraz z
płytkami przy domu
Bal Przebierańców w tym roku nie odbył się.
3. Bilans finansowy.
Na prośbę Pawła Dokurno Agnieszka Łokaj przedstawiła komitetowi i zgromadzonym
gościom stan finansów Ośrodka na dzień 31. 03.2019. Wyjaśniła większe wydatki oraz
wpływy. Podsumowała saldo. NIe było pytań i komentarzy.
4. Przyjęcie nowych członków Ośrodka LPC
Rekomendowani zostali przez Agnieszkę Łokaj następujący członkowie:
Leszek Ulewicz, Magdalena Stander oraz Wioleta Kalka.
Odbyło się głosowanie nad tymi kandydaturami:
Leszek- 8 głosów (przy 8 obecnych członkach komitetu)
Magdalena 8 głosów (przy 8 obecnych członkach komitetu)
Wioleta 8 głosów (przy 8 obecnych członkach komitetu)
5. Sprawy szkolne- brak
6. Wolne wnioski

-

W Ośrodku dzięki East European Resource Centre odbędą się sesje, podczas których
POlacy będą mogli poradzić się w sprawie Settled Satus. Można będzie także
aplikować. Ośrodek zapewni drobny poczęstunek- kawa, herbata itp. Mirosław
Kraszewski zaoferował, że będzie obecny w Ośrodku podczas tych sesji. Daty sesji do
ustanenia.

-

Jeśli ktoś chciałby pomóc w prowadzeniu strony lub pisaniu informacji na stronę
serdecznie zapraszamy

-

11 maja odbywa się Walne Zgromadzenie Członków ale także spotkanie Klubu
Jachtowego. Leszek Ulewicz potwierdził, że to spotkanie odbywa się ale później więc nic
nie koliduje.

-

Sprawozdanie finansowe jest już gotowe wymaga tylko podpisu Trustee Remigiusza
Szaramy

-

Marcin Libera ma kontakt z przedstwicielem Metropolitan Police, który chciałby
współpracować z Ośrodkiem. Szczegóły do ustalenia.

-

W przygotowaniu jest roll-up i materiały promocyjne Ośrodka, na którym znajdą się
główne organizacje działające w Ośrodku

-

Agnieszka Łokaj na prośbę komitetu złożyła następujący wniosek: Do Komitetu LPC
może wejść osoba, która jest członkiem Ośrodka od co najmniej roku.
Wniosek przyjęto przez aklamację

-

Aneta Wójcik zapytała o deklarację dla osób nie mogących uczestniczyć w Walnym
Zebraniu. Agnieszka Łokaj powiedziała, że będzie wysłany list do członków Ośrodka,
którzy są też rodzicami w POlskiej szkole Sobotniej z prośbą o uczestnictwo w Walnym
Zebraniu. Zaproponuje się także wypełnienie deklaracji, ale nie będzie to na tej samej
zasadzie co w poprzednich latach czyli bieganie za członkami.

-

Leszek Ulewicz w imieniu Klubu Jachtowego zaproponował, że Klub Jachtowy może
zaprezentować na ścianach sal Ośrodka pamiątki i inne eksponaty Klubu Jachtowego.
Najprawdopodobniej będzie to możliwie w sali harcerskiej

-

Pojawiła się propozycja zorganizowania Dnia Otwartego. Agnieszka Łokaj stworzy grupę
na Whatsapp gdzie uzgodni się datę i wydarzenia podczas tego dnia. Wstępnie 15v
czerwca.

-

Zamek do drzwi wejściowych uległ zniszczeniu i ekipa Tomka Zarzyckiego niezwłocznie
go wymieniła. Tomek dodał, że po imprezie 31.03 ekipa też musiała posprzątać.
Agnieszka Łokaj dodała, że podczas tej imprezy zniszczeniu uległa jedna z ławek w
ogródku. W związku z tym Tomek Zarzycki złożył wniosek:
Podwyższenie depozytu za wynajem z £50 do £200.
Wniosek przegłosowano przez aklamację (8 głosów za)

-

W tym roku kadencja kończy się Markowi Lakusowi oraz Agnieszce Bozzao. Agnieszka
Nastaga również zrezygnowała z miejsca w Komitecie, dlatego podczas Walnego
Zgromadzenia przyjmiemy 3 osoby. MOgą być to te same osoby

Termin następnego zebrania wyłacznie dla Członków KOmitetu: 10 czerwca godz. 19
7. Zamknięcie zebrania godz 19:12

