
JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Trafo Sport Club 2018. Május 28. napján, 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/b.

szám alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén.

Jelen vannak a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró egyesületi tagok. Mivel az

egyesületi tagok több mint 50%-a jelen van a közgyűlés határozatképes.

1. napirendi pont:

A jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.

A jelenlévők jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották:

Matis Zsófia Borbála (1165 Budapest, Futórózsa u. 67. 2/2., Szig.: 082854 RA)

A jelenlévők a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztották:

Jordán Mercédesz (1089 Budapest, Kőris utca 27.4/9., Szig.: 312943 PA)

Szántó Sándor (3300 Eger, Vallon út 3. V/16.)

Határozat 2018/005:

A közgyűlés jegyzőkönyvezetőnek megválasztotta Matis Zsófia Borbálát.

Támogatta: 11 fő Ellenezte: 0 fő Tartózkodott:

(nem szavazott: Matis Zsófia)

Határozat 2018/006.'

0 fő

A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztotta Jordán Mercédeszt és Szántó Sándort.

Támogatta: 10 fő Ellenezte: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

(nem szavazott: Jordán Mercédesz, Szántó Sándor)

2. napirendi pont:

A 2017-es év működésének és eredményének ismertetése, az éves beszámoló elfogadása

Elnök: Ismertetem a Trafo Sport Club 2017-es eredmény-kimutatását, és az az alapján elkészült

beszámolót illetve a közhasznúsági jogállást alátámasztó közhasznúsági mellékletet. Elfogadja a

közgyűlés a Trafo Sport Club 2017-es évi beszámolóját és a közhasznúsági jogállást alátámasztó

közhasznúsági mellékletét?
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Közgyűlés: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Trafo Sport Club 2017-es évi beszámolóját és a
közhasznúsági jogállást alátámasztó közhasznúsági mellékletét.

Határozat 2018/007:

A közgyűlés elfogadta a Trafo Sport Club 2017-es évi beszámolóját és a közhasznúsági jogállást

alátámasztó közhasznúsági mellékletét.
Támogatta: 12 fő Ellenezte: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

3. napirendi pont

Kérelmek elbírálása, változások beiktatása

Elnök: A 2018-as első közgyűlés óta a mellékelt kérelmek alapján 3 tag kérte felvételét az

Egyesületbe. Elfogadja a közgyűlés a belépő tagok kérelmét?

Közgyűlés: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egyesületbe belépő tagok kérelmét.

Belépő tagok:

Szakolczai Fédra

Bajcsev-Dancsó Diána

Fodor Luca

Határozat 2018/004:

A közgyűlés elfogadta az Egyesületbe belépő tagok kérelmét.

Támogatta: 9 fő Ellenezte: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

(nem szavazott: Szakolczai Fédra, Bajcsev-Dancsó Diána, Fodor Luca)

4. napirendi pont:

A 2017-es év értékelése

Az egyesület elnöke így értékelte a 2017-es évet:

A Sportegyesület által szervezett sportfoglalkozások a 2017-es évben is hatalmas népszerűségnek

örvendtek. A CrossFit mozgásforma elterjedésének köszönhetően a rendszeres szabadidő és

versenysportolók száma a 2017-es évben meghaladta a havi 100 főt.

Az Egyesület alapcélja - hogy átadja sportolóinak a CrossFit életfilozófiát, mely a jó és megfelelő

mozgásminőségre, az egészséges fizikális és mentális kondíció megszerzésére irányul - a 2017-es

évben is maximálisan érvényesült.

A rendszeres napi sportfoglalkozások lebonyolításán felül rengeteg közösségi akciót szervezett az

családi napokat, házi és országos sportversenyeket, sporttáborokat,
Egyesület,
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sportszemináriumokat, továbbképzéseket és adománygyújtést gyermekklinikák javára (Haloween
adománygyújtés a Tűzoltó utcai Gyermekklinika és Bókay Gyermekklinika javára, IV. Trafo Cup
háziverseny, Muscle Beach Balaton Open Országos CrossFit verseny stb..)

Az Egyesület fő profilját képező CrossFit edzéseken mellett a sportág alapjait képező
edzéstípusok (Olimpiai súlyemelés, gimnasztika) valamint a kiegészítő edzéstípusok (mobility,
yoga) látogatottsága és népszerűsége is nőtt (heti 180-200 belépés a CrossFit és kiegészítő
sportfoglalkozásokra). További sikernek könyvelhető el, hogy a Trafo Comp Training csoport

versenyzői számos hazai és nemzetközi versenyen értek el kiváló helyezést a 2017-es évben.

A sikerek mellett sajnos az Egyesület működésére rányomta bélyegét az Egyesület székhelyéül

szolgáló ingatlan bizonytalan helyzet. A 2016-os év végén történt tulajdonosváltás miatt

megkérdőjeleződött a bérlemény sorsa, mivel a Ludovika project keretén belül az ingatlanra

lebontás vár. Bár szóbeli engedélyt kaptunk tevékenységünk folytatásához, minden

próbálkozásunk ellenére az új tulajdonossal illetve a vagyonkezelővel nem sikerült új bérleti

szerződést kötni legalább az ingatlan lebontásáig, ezért a 2018-as év legfontosabb feladata az

Egyesület tevékenységének megfelelő új bérlemény megtalálása és kialakítása lesz.

Az Egyesület az évet nyereséggel zárta, melyet a 2018-as évre tervezet költözésre (kaució, bérleti

díj stb...), az új sportlétesítmény és az új kiszolgáló helységek kialakítására, valamint jelentős
eszköz beruházásra fog fordítani.

5. napirendi pont:

Hozzászólások, javaslatok

Mivel nem volt semmiféle hozzászólás vagy javaslat az Elnök megköszönte az egyesületi tagoknak

a közgyűlésen való megjelenésüket. Az Elnök sikeresnek értékelte a közgyűlés munkáját, és

lezárta a Trafo Sport Club 2018-as évi második közgyűlését.

Budapest, 2018. Május 28.

jegyzőkönyvvezető

telesítő itelesítő
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