Tisztelt Főtitkár Úr!
Az alábbi észrevételt szeretném tenni a Cross Country Club/ továbbiakban XC/ tartozásával
kapcsolatban.
Legelőször is jelenlegi klubunk a Fly Away SE nem a Cross Country jogutódja, hanem ettől minden
vonatkozásban egy teljesen független szervezet. Ennek kapcsán a korábbi tartozások személy szerint
engem érintenek, mint a XC club korábbi vezetőjét.
Az XC által felhalmozott tartozások nagyobb része olyan összegekből tevődött képződött amelyek‐
emlékeim szerint‐ annak következménye , hogy sok pilótánkat magától értetődő módón az akkori
főtitkár/ teljesen jogosan és jóhiszeműséggel/ vagy én mint klubvezető magától értetődőnek
tartottuk , hogy mint már saját felszereléssel és vizsgával bíró pilóta megújítja az éves tagságát.
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Azonban ez nem így történt. Mind a mai napig vannak nálam olyan kiállított licenszek és egyéb
dokumentumok, amelyeket a bejelentett pilóták nem fizettek ki illetve nem vettek át azóta
sem...sajnos elég szép számmal fordultak elő ilyenek. Ennek következtében csak részben vagy nem
tudtuk rendezni minden tartozásunkat a szövetség felé. Sajnos ezeket az embereket nem tudom már
elérni, így esélytelen, hogy közülük bárki is kifizesse felém a tartozását.
Ennek értelmében kérem, hogy ezt a tartozást elengedni szíveskedjenek.
Elismerem, hogy részben az én személyes hanyagságomnak köszönhető ez a folyamat de akkor nem
tartottam fontosnak, hogy nyilvántartsam azokat a pilótákat, akik egyik évben lejelentkeztek a másik
évben nem. Úgy gondoltam, hogy mindenki érdeke az , hogy a szövetség tagja legyen ezért
előlegeztem meg a bizalmat sok pilóta felé. Szeretném, ha észrevételemet továbbítani a T. Elnökség
felé, és a fenti tények ismeretében tartozásommal kapcsolatban méltányos döntést hoznának.
Kérem, vegyék figyelembe azt a tényt is , hogy jelenlegi klubunk a Fly Aaway SE, minden tartozást
igyekszik naprakészen rendezni.
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