Ribadavia, 31 de Xaneiro de 2019
CONVOCATORIA DA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Estimado soci@:
Pola presente e como Presidente da A.D. Natural de Pesca teño a honra de convocalo á
reunión da ASAMBLEA XERAL ORDNARIA de socios, que terá lugar o vindeiro sábado 16
de febreiro ás 19:30 h. en primeira convocatoria e ás 20:00 h. en segunda, no Local Social
de San Cristovo (Campo do Souto), Ribadavia, coa seguinte orde do día:
1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da anterior Asamblea Xeral Ordinaria.
2. Presentación e aprobación, se procede, da liquidación do orzamento de 2018 e orzamento
para 2019.
3. Informe sobre as novidades da normativa de pesca fluvial para 2019.
4. Presentación dos datos de xestión do Couto de Ribadavia en 2018: uso de permisos e
avialiación de capturas e esforzo de pesca.
5. Informe das actividades realizadas en 2018 e proposta e aprobación, se procede, do
programa de actividades a desenvolver no 2019, incluindo o calendario de competicións
sociais e “open” do club.
6. Presentación do calendario de competición da FGPeC e da FEPyC para 2019.
7. Rogos e preguntas.
O prazo para a renovación da cuota de socio de todos aqueles que queiran participar no
sorteo dos permisos para o Couto de Ribadavia remata o día 1 de Marzo. Deberá de facerse o
ingreso da cuota na conta do club: ABANCA ES54 2080 5332 8730 4003 4932. CUOTAS 2019:
30 euros para os maiores de 18 anos e 10 euros ata os 18 anos.
Esperando contar coa túa presenza recibe un cordial saúdo.
Gabriel Fernández Vázquez
Presidente

Tlf.: 699 954 985 – Ctra. Do Carballiño 134, San Cristovo. 32416, Ribadavia
gabriel@adnpescaribadavia.es – www.adnpescaribadavia.es

Ribadavia, 31 de Xaneiro de 2019
CONVOCATORIA DA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
Estimado soci@:
Pola presente e como Presidente da A.D. Natural de Pesca teño a honra de convocalo á
reunión da ASAMBLEA XERAL EXTRAORDNARIA de socios, que terá lugar o vindeiro
sábado 16 de febreiro ás 20:45 h. en primeira convocatoria e ás 21:15 h. en segunda, no
Local Social de San Cristovo (Campo do Souto), Ribadavia, coa seguinte orde do día:
1. Dimisión do Presidente.
2. Constitución dunha Xunta Electoral.
3. Proposta e aprobación da convocatoria de eleccións á presidencia que inclúa:
- Calendario electoral
- Censo provisional
Esperando contar coa túa presenza recibe un cordial saúdo.
Gabriel Fernández Vázquez
Presidente

Tlf.: 699 954 985 – Ctra. Do Carballiño 134, San Cristovo. 32416, Ribadavia
gabriel@adnpescaribadavia.es – www.adnpescaribadavia.es

