פרוטוקול
אספה כללית
קהילת אחווה רעננה
ע.ר582683885 .
אשר נתכנסה ביום ו' באב תשע"ד  8באוגוסט 8224
ברעננה
מניין חוקי של חברי העמותה

נוכחים:

רו"ח העמותה :רו"ח ניתאי וולנשטיין

 .1דוח כספי
רו"ח נתאי וולנשטין סקר בפני האסיפה את הדוח הכספי לשנת 0213
 .2דוח מילולי
רו"ח נתאי וולנשטין סקר בפני האסיפה את הדוח המילולי לשנת .0213
 .3נערכה הצבעה
הדוחות הכספיים לשנת  0213והדוח המילולי לשנת  0213אושרו פה אחד ע"י האסיפה
הכללית.
 .4תקציב העמותה
החבר דרור הר-חן הציג את תקציב שנת  ,0214אשר מייצג שינוי בקביעת ברירת המחדל
ביעוד כספי התרומות לתקציב פעילות בנית הקהילה ,ובהתאם לכך אף ההוצאות.
החברה מיכל ברט העלתה שאילתא בנוגע לעלות ביטוח אתר הבניה והצורך לבטלו.
נערכה הצבעה ,והתקציב אושר ברוב קולות.
 .5מינוי בעלי תפקידים
אושר כי הועד המכהן ממשיך לכהן בתפקידו – קביעת מועד לבחירת ועד חדש יקבע
לאחר חגי תשרי הבעל"ט – חברי הועד :עופר קלאוזנר ,דרור הר-חן ,מאיר דהאן ,ספי מי-
זהב ,רון חן ,דן טולדנו  ,אודי אלטשולר ,ליאורה אופיר ונעמה תמרי.
אושר כי חברי ועדת ביקורת ממשיכים לכהן בתפקידם לשנה נוספת  -חברי ועדת
הביקורת :יואל נאמן ואלי סימון.
אושר המשך מינוי משרד רו"ח חיצוני לשנה נוספת  -משרד רו"ח חגי ולנשטין ושות' רואי
חשבון.

 .6בעלי זכויות חתימה
בעלי זכויות החתימה יהיו :דרור הר-חן ,עופר קלאוזנר ,אודי אלטשולר ,ספי מי-זהב
נערכה הצבעה ,ואושרו בעלי זכות החתימה.
 .7סיכום דיון פתוח
באסיפת חברים בשנה שעברה ,סוכם בפרוטוקול האסיפה ,כי הועד יבחן חלופות
אפשריות למשכן הזמני והקבוע לקהילה .בדיון פתוח ובהמשך לשאילתא בנוגע לעלויות
הנלוות לאתר הבניה ,דרור הר-חן הסביר כי לאחר מהלכים ומגעים עם העיריה ,ולאחר
שבשנה החולפת קבלן העבודות בכביש  131כיסה (באישור העיריה) את רוב אתר הבניה,
לעת זו נשמרו זכויות הקהילה במגרש .יתר על כן ,בדיון בועדה בעיריה ,העיריה אף
התחייבה מפורשות לשאת בעלויות פינוי המגרש והשבת המצב לקדמותו עם המשך
העבודות.
יצוב המצב ארך חודשים רבים ,וכעת הועד פועל ושואף למצות את התהליך ,ולהביא
בפני הקהילה הצעות לפתרון ארוך טווח .כאשר יהיו הצעות הן יובאו לאישור אסיפת
החברים.

על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:

_________________________

חבר – עופר קלאוזנר:

________________________

