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MOFTEK elnökségi ülés 

 Jegyzőkönyv 

Dátum: 2009. szeptember 16. szerda. 15 óra 

Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1. (DND tárgyaló). 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint. 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Emlékeztető készítésének dátuma: 2009. szeptember 21. 

Az elnök a napirendi pontok elfogadása után javasolta, hogy az első két 
napirendi pont azon részét beszéljük meg először, mely meghívott 
vendégünket is érinti, hogy a továbbiakban ne tartsuk őt fel. 

Így elsőként beszéltünk a hét végén megrendezésre kerülő gödöllői 
Állatvédelmi napról. Bemutató csoportunk és egyesületünk is meghívást 
kapott és a felállított sátorban az ottani rendezvényekhez kapcsolódóan 
kozmetikai tanácsadást tartunk, valamint aszfalt rajzversenyt rendezünk a 
gyerekeknek állatokkal kapcsolatos témában. A helyezettek ajándékát a 
szponzor és egyesületünk közösen adja.   

Meghívott vendégünk Székely Gyöngyvér elmondta, hogy szintén 
szponzori támogatásból meg tudtuk venni a csoport részére a kúszót, 
melyre rákerül mind a szponzor, mind az egyesület emblémája is. 
Gyöngyvér javaslatára egy egyszerűbb szórólapot is készítünk fajtánkról, 
illetve kérte, hogy mivel sokan kérik és keresik szintén az egyesület 
emblémájával ellátott pólókat jó lenne készíteni. Erről már korábban is 
beszéltünk és az anyagi hátterét talán a kiállításunkra meg tudjuk valósítani, 
így ott már kaphatók lesznek.  

Gyöngyvér rajtunk keresztül is kérte a tenyésztők segítségét, hogy 
munkáját népszerűsítsék, s minél többen vegyenek részt a kutyák  
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képzésében. Elmondta, hogy időhiány miatt a tervezett két plusz régió 
kiépítése a jövő évre tolódik és a bemutató csoport új koreográfiát tanul be. 

Ezt követően beszéltünk a második napirendi ponthoz kapcsolódóan arról, 
hogy „meglepetés” vendégeink lesznek a bemutatósok komáromban a 
kiállításunkon. Ezt a kedves gesztust megköszöntük és a kiállítás 
színvonalát a műsor nagyon fogja színesíteni. 

Harmadik napirendi pontként az egyebek következett. Kapcsolódva az 
előzőekhez elsősorban a kiállítás anyagi, technikai, személyi feltételeit 
beszéltük meg. Szponzorunk (Josera) támogatásával minden nevezett 
tápot kap, a győztesek (első három helyezett) még ezen kívül serleget is. 
Külön díjazzuk az igen szép számmal jelentkezett béby és kölyök 
osztályban indulókat.  Elkészül és a kiállításon árulni fogjuk az 
emblémánkkal nyomtatott pólókat különböző méretekben.  

Beszéltünk még a soron következő küldöttközgyűlés várható időpontjáról, 
melyet szeretnénk egybekötni egy évadzáró rendezvénnyel.   

Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.  

kmf. 

Hitelesítő: Jegyzőkönyv vezető:   

Kiss Sándor sk.alelnök  Dobainé Tar Zsuzsanna sk. elnök 

 


