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MEGHÍVÓ: Mini Club Hungary egyesület éves közgyűlés 

 
Kedves klubtagunk! Szeretettel meghívunk a Mini Club Hungary egyesület évi rendes közgyűlésére, 
amit a XV. Classic Mini Alkatrészbörze délutánján tartunk meg. A közgyűlést egy kötetlen beszélgetős 
fórum követi majd. 
 
Ez az egyetlen alkalom, amikor az egyesületet érintő fontos dolgokról beszélünk és szavazunk, 
ezért nagyon számítunk a jelenlétedre! 
 
A közgyűlés helyszíne és időpontja: 
Helyszín: 9062 Kisbajcs, Arany János utca 1/D. 
Időpont: 2022. április 23., szombat, 14:30 
 
Napirend előtt: levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámláló 
bizottság megválasztása 
 
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:  
- Az elnökség 2021-es általános beszámolója 
- Az elnökség 2021-es pénzügyi beszámolója 
- A felügyelő bizottság 2021-es beszámolója  
- A 2021-es mérleg és a 2022-es költségvetési tervezet elfogadása 
- Tagdíj mértékének és befizetés rendjének alapszabály szerinti évenkénti felülvizsgálata 
- Tisztújítás 

- Kandikó Rita elnökségi tag megbízási ideje lejárt 
- Béres Máté elnökségi tag megbízási ideje lejárt 
- Szenes László elnökségi tag megbízási ideje lejárt 
- Felügyelőbizottság tisztújítás 
- Az elnökségnek nincsenek még jelöltjei a megüresedett tisztségekre. Kérjük, amennyiben 
szeretnél jelölni valakit a megüresedő pozíciókra, jelezd ezt nekünk legkésőbb 48 órával a 
közgyűlés előtt az info@miniclub.hu címen vagy egyéb módon a jogszabályoknak megfelelően. 

- 2022-es tervek 
- Egyebek 
 
A 2021-es mérleget klubunk honlapjának (www.miniclub.hu) az MCH menüpont, Közgyűlés és 
mérlegek rovatából tudod letölteni. 
 
Tájékoztatás: Amennyiben a közgyűlés alacsony részvételi arány miatt nem határozatképes, úgy a 
levezető elnök azt feloszlatja. Ez esetben a fenti helyszínen, ugyanazon napon 14:45-kor, 
változatlan napirenddel megismételt közgyűlést tartunk. A megismételt közgyűlés a résztvevők 
számától függetlenül határozatképes. Amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételed 
van, egyéb napirendi pontokat javasolnál, küldd el azokat írásban legkésőbb 48 órával a közgyűlés 
előtt az info@miniclub.hu címre. 
 
 
A találkozó egész napos programjai:  
 
8:00-tól: érkezés a XV. Classic Mini Alkatrészbörzére, kipakolás, börze, műhelymegnyitó 
12:30: ebéd 
14:00: jelenléti ívek aláírása, szavazólapok kiosztása 
14:30: a Mini Club Hungary éves közgyűlése 
16:00: kötetlen beszélgetős fórum 
 
 
Minis baráti üdvözlettel:  
A Mini Club Hungary  

elnöksége  

2022.április 8. 


