JEGYZŐKÖNYV
a Sünbarát Alapítvány 2019.11.01. napján tartott üléséről
Kuratóriumi ülés helye: Online.
Kuratóriumi ülés ideje: 2019.11.01.
Jelen vannak:
a Kuratórium tagjai:
- Pethe Gyöngyi, a Kuratórium elnöke,
- Durst Dezső, a Kuratórium tagja,
- Kovács Krisztián, a Kuratórium tagja,
- Guest Andrea, az Alapítvány alapítója.
A Kuratórium Elnöke (továbbiakban KE), Pethe Gyöngyi köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést. A KE
javasolja a Kuratóriumnak, hogy az ülés levezető elnökévé válassza meg Guest Andreát, jegyzőkönyvvezetőnek
Pethe Gyöngyit, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kovács Krisztiánt. Tekintettel arra, hogy ellenvetés vagy
egyéb javaslat nem hangzott el, a Kuratórium egyhangúlag egyetért a javaslatokkal.

A Kuratórium az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
1., Az Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása
2., Kilépő tagok
3., Új tagok javaslata
4., Tamogatasi szerzodes
1. napirendi pont:
Guest Andrea ismerteti a 2018-as évi beszámolóját, kiemelve a főbb adatokat, és részletezve Alapítvány
előző évi tevékenységét. Az Alapítvány 2018. évi beszámolója egyhangúlag elfogadásra került. Pethe
Gyöngyi kéri, hogy a beszámolók a honlapra is kerüljenek ki.

2. napirendi pont:
Guest Andrea jelzi, hogy Durst Dezső és Dr Liptovszky Mátyás személyes okokból ki kíván lépni. A
kuratórium elfogadja kérelmüket. A kilépés adminisztratív teendőit Guest Andrea fogja elvégezni.

3. napirendi pont:
Pethe Gyöngyi javaslatára az alábbi tagok felvételéről született egyhangú elfogadói megállapodás:
- Dr Schütz Éva (javasolt alapitvany allatorvos)
- Török Ildikó (javasolt kozgyulesi tag)
Az új tagok felvételét a kuratórium tagjai egyhangúlag támogatták. Az új tagok adatai a tagfelvételi
ügyintézéshez Guest Andrea részére átadásra kerültek.
4. napirendi pont:
Guest Andrea ismerteti a terveket a jövőbeni Szentendrei Kisállatkerttel való együttműködésről. A
támogatási szerződés tartalmaz anyagi, közösségi médiában való tevékenységre vonatkozó tamogatást,
illetve a jövőbeli együttműködést alapozza meg. Tervek között szerepel a Sünbarát Alapítvány
sün-kórházának kiépítése is a kisállatkert területén belül. Az Alapítvány egy online médiakampányt is
tervez indítani a kisállatkert részére, hogy a hiányzó, közel 2 millió forintot közösségi finanszírozásban,
adományokból gyűjtsük össze.

A tagok megállapítják, hogy további kérdés megtárgyalását senki nem kívánja, így a Kuratórium Elnöke a
Kuratórium ülését berekeszti.

