Výroční zpráva předsednictva Spolku přátel ETF UK v Praze,
dne 21. listopadu 2015
Poslední výroční setkání Spolku přátel ETF UK (dále jen „Spolku“)
se uskutečnilo 15.listopadu 2014. Na tomto setkání byli jako noví
členové předsednictva Spolku zvoleni Karl Tetzlaff a Christine
Schoen. Předsednictvo se skládalo z těchto členů: Peter Morée jako
předseda, Michael Hoffmann jako místopředseda, Věra Fritzová jako
pokladník, Christine Schoen, Blahoslav Hájek, Jana Pálková, Karl
Tetzlaff a Cornelia von Ruthendorf-Przewoski jako řádní členové
předsednictva.
Téma setkání bylo: “Křivda a Smíření: Zodpovědnost Evropy?“ a
prof. Dr. Notger Slenczka z Humboldtovy Univerzity v Berlíně byl
hlavním prednášejícím.
Bylo dohodnuto, že setkání Spolku v následujícím roce proběhne v
termínu 20. - 22.listopadu 2015 v Praze a jako téma tohoto setkání
bylo dohodnuto: „Způsobila Reformace Sekularizaci?“.
Členové Spolku stále sponzorují jménem Spolku nákup některých
knih a časopisů pro knihovnu Evangelické teologické fakulty.
Webové stránky Spolku nabízejí mnoho možností, ale pouze některé
z nich jsou využívány. Je pro nás výzvou udržovat a aktualizovat emailový adresář, aby elektronická komunikace mezi členy Spolku
dobře fungovala. Doufáme také, že dostaneme více pozitivních
reakcí (“lajků“) na našem facebooku a že se nám podaří facebook
zavést jako alternativní komunikační platformu Spolku. Setkání
předsednictva Spolku je plánováno na 2. července 2016 v oblasti
Drážďany-Most-Děčín (místo setkání bude dohodnuto později).
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Co nás nyní čeká:
zpráva o finanční situaci Spolku,
revize stanov Spolku
volba předsedy Spolku
volba členů předsednictva Spolku
dohodnout termín příštího setkání Spolku na 11.-13.11.2016
dohodnout téma příštího setkání Spolku

The Annual Report of the Board of the Spolek of Friends of
PTF in Prague, Saturday 21st November 2015
The last Annual meeting took place on 15th November 2014.
On this meeting Karl Tetzlaff and Christine Schoen were elected as
new members of the board. The board consisted of Peter Morée as
president of the Spolek. Michael Hoffmann as vice-president, Věra
Fritzová as treasurer, Christine Schoen, Blahoslav Hájek, Jana
Pálková, Karl Tetzlaff and Cornelia von Ruthendorf-Przewoski as
regular members of the board.
The topic of the meeting in 2014 was “Injustice and Reconciliation:
Europe’s Responsibility” and Prof. Dr. Notger Slenczka gave the
main lecture.
The next meeting was settled on 20 - 22 November 2015 in
Prague. The main topic was decided to be “Is the Reformation to
blame for Secularization?”
Members of the Spolek are still sponsoring some books and
periodicals to the library of the faculty in the name of the Spolek. The
homepage of the Spolek gives many possibilities but only a few of
them are used. It’s a challenge to hold the email-list up to date and
working. We hope to get more likes on our Facebook-page and to
establish this as an alternative communication platform.
For 2nd July 2016 we are planning a board meeting in the area
Dresden-Most-Decin (a venue will be specified later).
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What does expect us now:
A report of financial state of the Spolek,
Revision of the statutes of the Spolek
Election of the president of the Spolek.
Election of the board of the Spolek
Next meeting of the Spolek: 11.-13. November 2016
The topic of the next meeting:

Der Geschäftsbericht des Vorstandes des Spolek der Freunde
des PTF in Prag 21. November 2015
Das letzte Treffen fand am 15. November 2014 statt. Auf diesem
Treffen wurden Christine Schoen und Karl Tetzlaff als neue
Mitglieder des Vorstands gewählt. Der Vorstand bestand deshalb
aus Peter Morée als Vorsitzender of the Spolek. Michael Hoffmann
as stellvertretender Vorsitzende , Věra Fritzová als Schatzmeister,
Christine Schoen, Jana Palková, Karl Tetzlaff und Cornelia von
Ruthendorf-Przewoski als Mitglieder.
Das Thema 2014 war “Injustice and Reconciliation:
Europe’s Responsibility” und Prof. Dr. Notger Slenczka hatte die
Verantwortung für die Hauptvorlesung.
Die Mitglieder des Spolek unterstützen die Fakultät auch weiterhin
durch die Breitstellung von Büchern und Zeitschriften für die
Bibliothek in den Namen des Spolek. Die Homepage des Spolek
bietet viele Möglichkeiten, aber nur wenige von ihnen werden
genutzt. Es ist eine Herausforderung die E-Mail-Liste „up to date“ zu
halten. Wir hoffen mehr likes auf unserer Facebook-seite zu erhalten
und die alternativen Kommunikationskanal zu etablieren. Für den
2.7. 2016 ist ein Vorstandstreffen im Bereich Dresden-Most-Decin
geplant.
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Was erwartet uns jetzt
1) Eine Übersicht über die Fianzen des the Spolek,
2) Eine Revision der Statuten des Spolek
3) Wahl des Vorsitzenden of the Spolek.
4) Wahl des Vorstands des Spolek
5) Nächstes Treffen: 11.-13. November 2016
6) Thema des nächsten Treffens:

