Zápis ze schůze gakyilu 4.12.2011

Přítomní: Spanilý Pavel, Kačka Ošancová, Jan Trupl, , Eva Králová, Nikol Stanišová, Radim Zeman, Martin Boháč, NOVÍ: Orchidea, Martin Kouřim, Aleš Sláma,  Kuba Ryška, Dana Hauerová, Romana Zemanová,
Dallibor Kryl odstupuje z funkce žluté barvy

Program

	pravidla prispevku na Phendeling pro rok 2012 (doladit karmajogu versus pravidelne platby a pobyty zdarma)

ODHLASOVÁNO:
- změna: při pravidelne platbe 350,- mesic(8 dní zdarma bez retreatu, evidence Geko, při prekroceni cena 50kč/den)
- změna: po 4 hodinách karmajogy (zada Geko) je pobyt gratis (slevy se nescitaji)
	rozpocet praci Phendelingu tak jak je navrhnul lingteam (podrobnosti nize) ODSOUHLASENO

	vyse odmeny pro geka na rok 2012 (podklady pripravil take lingteam, viz forum)

ODHLASOVÁNO:
- 5000,- nutno předložit přehled výkonu práce Geka (hodiny, úkony, náklady)
4) navsteva u J.S. Dalajlamy (vice na foru, moznost prijit na 3-5min navstevu v utery 13.12. v 8,45) 
ODHLASOVÁNO:
- setkají se zástupci „starého gakyilu“, dva „noví“ gakyilové a Libor Malý, téma: obecné poděkování za komunitu
	listky na prednasku pro verejnost J.S. Dalajlamy (mame k dispozici 28 listku, nazory a podrobnosti na foru) – SEZNAM VYTVOŘEN

	HLASOVÁNÍ: předseda Libor Juška 9 hlasu, PRO, místopředseda Radim Zeman 8 PRO, 1 se zdržel
	ředitel Nikol Stanišová 8 PRO,1 se zdržel, zástupce ředitele Dana Hauerová 8 PRO, 1 se zdržel

inzerce druhé serie Ku-nye: 7 PRO , 
Odhlasováno, že nově příchozí budou platit za členství poměrnou část od doby vstupu do komunity

15,00-15,30 predani naplanovanych akci (zejmena nasmlouvane retreaty) a informace o stavu rozpracovanych projektu, ktere pobezi take v roce 2012
15,30-17,00 predani jednotlivych barev = zde si kazda barva musi donest vlastni pocitat a pripojit se na stranky a vysvetlit si hesla a obsluhovani naseho administratorskeho prostredi, predani hesel do jednotlivych sekci, ukazka mailu, predani kontaktu (na ucitele, do mirroru, kontakty na gary, sekretariaty atp.), sdelit si povinnosti kazde barvy


Návrh investic v Phendelingu schválených gakyilem:

investice do konce roku 2011:

omítky 100.000,-Kč (pozn. Již schváleno, ale nelze udělat v zimě, Pepa může fakturovat  ještě 2011, práce by provedl na jaře 2012)
kuchyň200.000,- Kč (pozn.: jedná se o finální variantu bez drahých spotřebičů, tak aby bylo  možné v kuchyni fungovat, profi spotřebiče by byly doplňovány postupně, v příloze podrobný návrh celkového rozpočtu; je možné, že celá částka nebude využita v roce 2011, ale část 2012)
botníky25.000,- Kč (pozn.: dřevo na botníky v předsíni a před gompou, realizaci by provedl  Jirka Bím)
dveře 3.500,-Kč (chybějící dveře + zámky a zateplení vstupních dveří)
koupelna 3.500,-Kč   (dokoupení věšáků na ručníky, poliček na hygienické taštičky a držáků na toal. Papír)
stůl na zakrytí čerpadla 1.000,-Kč (materiál na zakrytí čerpadla ve spíži za kuchyní)

investice v roce 2012:

zahradní práce  100.000,- Kč (pozn.: jedná se o část zahradních úprav, budou dopřesněny do jednotlivých fází a podle toho realizovány)
geko: 60.000,-Kč (pozn.: návrh na navýšení příspěvku pro geka na rok 2012 na částku 5.000,- Kč za měsíc)



