Beszámoló a 2016 első félév Egyesületi munkájáról
Dr. Rudas László Elnök Úr az Alphasonic Kft.- nél rendezett KLUB - napon
ismertette a 2016 első félévben végzett Egyesületi munkát. Az elmúlt félév,
Egyesületünk életében mérföldkőnek számított. Közel két év előkészítő szervező,
kapcsolatépítő munkája megérett.
Munkánk két fő részre tagolódott:
1/- Belső életünk alakítása, és a tudatos szervezet építés feladataira
2/- Az Egyesület ismerté tétele mellett a tudatos elvi munka alapjainak a
meghatározására.
Az első kérdés kapcsán az alábbi fontosabb események zajlottak:
6 alkalommal rendeztünk KLUB találkozót, mindig más helyen, és változatos
program mellett. Kétszer egyesületi tagunk vendégeként, például, mint a mai
találkozó, és rendkívül komoly eredményekről tudok beszámolni.
A részvétel minden esetben 60-70%-os volt, Az előadások komoly szakmai
tartalommal zajlottak. Olyan neves előadókat tudtunk meghívni, mint dr. Sárközy
Tamás professzor, dr. Heidrich Balázs BGE rektor, Wimmer István MGYOSZ
főtitkár.
Mint érdekesség, az egyik KLUB rendezvény a FÉSZEK Művész klubban volt, ahol
az igazgató úr ismertetett meg minket a több mint 100 éves Fészek múltjával.
A Boscoló Szállodában tartott KLUB rendezvényen ünnepeltük meg 2 éves
születésnapunkat.
Az első félévi munkánk gazdasági jellegű tevékenységét lezáró mérleg elfogadó
Közgyűlését tartottuk, ahol az Felügyelő Bizottság, kifogás nélkül javasolta
elfogadásra a beszámolót.
Egyesületünket nagymértékben erősítettük meg azzal, hogy Elnökségi Tanácsadói
tevékenységet hoztunk létre dr. Peredy Zoltán személyében, aki a pályázati
lehetőségekről ad folyamatos információt a Honlapunkon keresztül.
Zahorán János személyében Szakmai Titkár szervezi, és adminisztrálja az
Egyesület munkáját.
Az elnökségen belül személyi változásra került sor, Kristoff Györgyi egyébirányú
elfoglaltsága miatt kivált a vezetésből, helyét Szabó László a Simple 3 Kft. partner
tulajdonosa vette át.
Jelentős kommunikációs változtatásokat indítottunk el. A mai napon van módomban
bejelenteni az átalakított honlapunk megindítását ( 2016.06.30. )

Megkezdtük a belső, és a Társzervezetek számára szóló Hirlevelek szerkesztését.
Erőteljes szervezési munka kapcsán megkezdődött a belső – egymás közötti
üzleti tevékenység KAPCSOLATKÁRTYA segítségével történő kialakítása.

-

Tagságunk létszáma, erőtejes emelkedést mutat. Az elmúlt 3 hónapban 12 új tag
lépett be,és folyamatos tárgyalások alapján további 6 új tag belépése várható
heteken belül.
A 2. pontban foglaltak, a következők szerint alakulnak:
Együttműködési szerződést írtunk alá :
- MGYOSZ-al
- Cambridge Bussines Académy-vel
- Budapesti Gazdasági Egyetemmel
- Bútorszövetséggel
A K&K Magazin rendszeresen ad hírt tevékenységünkről, és lehetőséget nyújt
tagjaink személyes bemutatkozására. Rendszeresen szervez nagy nyilvánosságú
üzleti reggelit, ahol Egyesületünk vezetői többször fejthették ki álláspontjukat.
További nyilvános szerepléseink voltak a Kossuth rádióban, az M1-en
és a
Világgazdaságban.
Bekapcsolódtunk a nemzetközi INSIST generációváltással foglalkozó programjába.
A legfontosabb kifelé történő megjelenésünk, az alapcélkitűzésünkben is
megfogalmazott Családi Vállalkozások jogi meghatározásának elérése. Ennek
érdekében belső brainstormingot tartottunk, és jelenleg a BGE-vel közösen
fogalmazzuk meg az elképzeléseinket.
Oktatási vonalon, az Egyesület által létrehozott Alapítvánnyal együttműködve több
tagunk rendszeresen vesz részt Főiskolák, Egyetemek oktatási munkájában, a
gyakorlati életből szerzett tapasztalatok ismertetésével.
2016. június 30.

