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A közgyűlés meghirdetett időpontjában a közgyűlés nem volt határozatképes.

Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Egyesület ismételt közgyűlése
Jegyzőkönyv
2011. július 01. 09:00

Az ismételt közgyűlésen a napirendi pontok megegyeztek az eredeti közgyűlés meghirdetett
napirendi pontjaival. A Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
1. 2010. éves beszámoló
Dr. Radics László, elnök, beszámolt az Egyesület 2010. évi munkájáról és eredményeiről. A
2010-es évben sikeresen lezárt az egyesület egy három éven át futó pályázatot és folytatta
tevékenységét a jelenleg is tartó pályázatokban.
Új projektek is kilátásban vannak, még tárgyalás alatt.
A Közgyűlés a beszámolót elfogadta.
2. 2010. éves mérleg
Dr. Seregi János előterjesztette a 2010. évi mérleget.
A Közgyűlés egyhangúan elfogadta mérleget.
3. Székhelyváltoztatás
Dr. Radics László előterjesztette, hogy az eddigi székhely (7400 Kaposvár, Arany tér 5. I/1)
helyett változzon meg az Egyesület székhelye.
Az új székhely címe: 1121 Budapest, Lidérc u. 31. legyen.
Az előterjesztést a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. Titkár megválasztása
Előterjesztésre került az új titkár megválasztása, Varga Réka Dóra személyében.
Az elnökség az előterjesztést jóváhagyta.

5.

Beszámoló az Első Pál Napi Soroksági Sokadalomról

Dr. Radics László beszámolt a nagysikerű bionapról, amelyet országos szinten ötödik
alkalommal rendezett meg a Biokultúra Közép-magyarországi Régió és idén a tanszékünket
kérték fel ennek az eseménynek a megszervezésére. A programban egyaránt helyet kapott a
tudomány és a szórakozás. Számos értékes szakmai előadást hallgathatott meg a közönség
emellett kulturális előadások is helyet kaptak az eseményen. A bionapot több százan
látogatták meg és összességében nagy sikere volt
6. Beszámoló a 2011. évi tervekről
Dr. Radics László beszámolt az Egyesület 2011. évi terveiről. 2011-ben az Egyesület tovább
folytatja futó pályázatait, emellett a lehetőségeknek megfelelően további pályázatokat nyújt
be.
A Közgyűlés a 2011. évi terveket egyhangúlag elfogadta.
Egyéb hozzászólás nem lévén, az elnök megköszöni a tevékeny részvételt és berekeszti a
közgyűlést.
kmf.
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