JuniorBand, z. s.
IČO: 03543579
Školní 462, 619 23 Pohořelice

Zápis ze zasedání Členské schůze dne 9. 12. 2016
Místo a čas konání: ZUŠ Pohořelice, učebna číslo 6 (tam, kde se tvoří umění)
Přítomni: viz „SEZNAM PŘÍTOMÝCH“ na konci dokumentu
Tohoto prosincového večera jsme se sešli ještě před zkouškou, abychom zhodnotili uplynulý rok a
probrali mnoho bodů, které spolek tížily a bylo nutno je prodiskutovat. Scházeli jsme se dlouho, neb nás bylo
hodně, ale sešli jsme se. A to je hlavní. Členskou schůzi zahájil mistopředseda, jelikož předseda v tu chvíli někde
lítal. Přidal se o pár minut později a plyně navázal na mistopředsedovo zahájení.
Body jednání byly toho včera následující:

1) Výběr nových písní
Budou vybrány tři nové písně (covery), které bychom chtěli nahrát ve studiu. Výběr
bude proveden formou hlasování na kapelovém facebooku. Je potřeba také vymyslet, jakým
hudebním stylem by se měly ubírat naše dvě autorské písně (viz předchozí odstavec). Toto
rozhodnutí se pokusíme jako kapela provést v co nejkratší době. K napsání textu se nabídli
Karolína Osičková a Radek Maar. Uvidíme, co vytvoří.
Dále bylo apelováno na Jardu Krčmáře, aby výběr nových písní konzultoval se
zbytkem kapely! Stalo se, že Jarda nechal napsat aranž, o které někteří členové kapely vůbec
nevěděli, nebo se o ní nehlasovalo. Výběr nových písni je vždy třeba probrat s celou
kapelou.
2) Průběžná informovanost členů spolku o jeho hospodaření
Josef Kudrna, jakožto pokladník spolku, provede za každý uplynulý měsíc zhodnocení
hospodaření, se kterým pak seznámí ostatní členy spolku. Může k tomu využít společné
zkoušky, kam donese materiály k nahlédnutí.
V Pohořelicích dne 9. 12. 2016

Zapsal: Ing. Petr Hladík, místopředseda

Ověřil: Jaroslav Krčmář, předseda
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ČLENSKÉ SCHŮZE DNE 9. 12. 2016
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ SPOLKU
Jaroslav Krčmář
Petr Hladík
Milan Šťastný
Michal Musil
Josef Kudrna
Bohumila Kolínková
Lukáš Himer
Jakub Kudrna
Richard Bielko
Lucie Šťastná
Kamil Kovařík
Karolína Osičková

OMLUVENÍ ČLENOVÉ SPOLKU
Markéta Krčmářová
PŘÍTOMNÍ NEČLENOVÉ
Dita Dufková
Pavel Vaňek
Dominika Frömmelová
Veronika Vojtová
Richard Pirmajer
Martin Hons

