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Diumenge 31 de gener de 2010

Al final del mes de gener, el club ens va convocar a la 
nova seu per celebrar l’assemblea 2010 i es va parlar 
sobre el programa d’activitats del 2010, de l’estat del 
club i de la situació econòmica del club. Els socis assis-
tents també van poder donar la seva opinió i van poder 
donar suggeriments per tal de millorar el funcionament 
del club.  Al final, tots els assistents vam poder gaudir 
d’un bon aperitiu.

Primera convocatòria, a les 10 h, i segona convocatòria,  
a les 10.30 h.

En aquest moment, el club té 280 socis. 

Els socis assistents són 20, comptant-hi la junta directiva.

Comença l’assemblea a les 10 h 40 min en segona con-
vocatòria, i el president llegeix l’ordre del dia.

1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea 
general del 2008.

2- Presentació de l’estat de comptes de l’exercici 2009, i 
aprovació, si escau.

3- Presentació del calendari d’activitats 2010.

4- Precs i preguntes. 

Punt 1
Una vegada llegida, s’aprova l’acta de l’assemblea gene-
ral ordinària de l’any 2008.

Punt 2
La Sra. Carme exposa l’estat de comptes de l’any 2009 
i s’aprova la Memòria Anual de 2009. La memòria anual  
està a disposició de tots els socis a la seu del club.

El president informa que per les pròximes activitats que 
organitzi el club hi haurà d’haver un comissari d’activi-
tats reconegut per la FEVA, i per això es va fer un curs a 
Barcelona on hi van assistir tres persones del club per 
obtenir la capacitació. Per al  proper any serà indispen-
sable per poder organitzar activitats sota la protecció de 
la FEVA.

El Sr. Garrido pregunta si el Club del Bages és soci del 
nostre club, el president diu que no i que nosaltres som 
socis del Bages per poder rebre la revista i tenir informa-
ció de primera mà. 

El president  informa que els preus de les activitats són 
molt ajustats i que quasi surten a preu de cost: es mira 
de no perdre-hi ni guanyar-hi. També informa que els 
costos de la revista aquest any seran més baixos.

El Sr. Vicenç Roselló comenta que tenir massa diners al 
banc pot perjudicar el club, ja que som una entitat sense 
ànim de lucre. El president informa que aquest tema s’ha 
consultat i que per les quantitats de diners que tenim 
-actualment parlem de 20.000 €-,no hi ha cap problema, 
les perspectives de futur fan preveure una davallada 
d’ingressos tant dels ajuts municipals com de les quotes 
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Assemblea General 
Ordinària 2009 

Participants: 
Carles Garrido 23
Juan Carlos Soler 425 
Josep Serrat  17
Antoni Musellas 181
Josep Fort Ripoll 221
Rafel Travé   96
Josep M. Zarcos 168
Lluís Mir  340
Toni Garcia  128
Lluís Gascons 171

Ralf Kosidlo 1
Lluís Rieradevall 101
Marta Serrat 69
Enric Muñoz 145
Jaume Rocas 68
Miquel Fauchs 418
Miquel Rosas 280
Vicenç Roselló 15 
Josep Serradell    419 
Josep M. Espluga 125
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