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Σε συνέχεια της καλοκαιρινής μας συνάντησης στο χωριό και μετά από την ανταλλαγή
απόψεων και προτάσεων κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης του Τοπικού
Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 2011 στην κεντρική πλατεία του
χωριού μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες ενέργειες του συλλόγου μας:

  

  

1.    Δημιουργία  Βιβλίου Περιουσιακών Στοιχείων  του Συλλόγου.
Στο βιβλίο αυτό θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.
(Καρέκλες, τραπέζια, Ηλεκτρονικά μηχανήματα κλπ)

  

        

  

2.    Δημιουργία μητρώου μελών.  Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό του
συλλόγου μας, θα πρέπει να τηρείται από τον σύλλογό μας αναλυτικό μητρώο μελών, στο
οποίο και θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία, η οικονομική τακτοποίηση του κάθε μέλους
και το αθροιστικό σύνολο όλων των μελών.

  

Επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχει τηρηθεί μητρώο μελών, θα δημιουργήσουμε αυτό το
μητρώο με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και θα το συμπληρώσουμε στην
επόμενη Γενική Συνέλευση που προβλέπεται να γίνει στο τέλος του χρόνου. Επίσης θα γίνει
με μέριμνα του αντιπροέδρου κου Πάνου Σκιαδά αντίστοιχη λίστα τακτοποιημένων μελών
και στη Αμερική, έτσι ώστε να ενσωματωθεί και αυτή στο γενικό μητρώο του Συλλόγου μας,
για να μπορούν και αυτοί οι συγχωριανοί μας να συμμετέχουν νόμιμα σε όλες τις
διαδικασίες και αποφάσεις του συλλόγου μας.
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3.    Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Γενική Συνέλευση, στις όποιες διαδικασίες
και αποφάσεις του Συλλόγου μας θα συμμετέχουν 
μόνο νόμιμα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη
.

  

Το Δ.Σ. προτίθεται να φέρει στην επόμενη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση,
κατάργηση ή συμπλήρωση άρθρων του καταστατικού και των  κανονισμών λειτουργίας του
συλλόγου, των επιτροπών του και των άλλων οργάνων. Θα ήταν πολύ χρήσιμη μια
ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων μεταξύ των μελών για αυτό και μην διστάσετε να
στείλετε με email  τις όποιες προτάσεις ή σχόλια έχετε.

Για το Δ.Σ.
Μπάμπης Χαντζής, Πρόεδρος
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