
EAEG

AZ EAEG COUNCIL 1992. NOVEMBERI ÜLÉSE

Az EAEG vezetősége 1992. évi utolsó ülését no
vember 24-én a szokástól eltérően nem a következő 
kongresszus színhelyén Norvégiában, hanem Hol
landiában, az Utrecht közelében fekvő Zeist-ben, az 
egyesület „Business Office”-ében, azaz a főhadiszál
lás hivatali helyiségeiben tartotta.

Az ülésen Joost NOOTEBOOM elnök, aki jelenleg 
Romániában a Shell koncessziós kutatásait vezeti, 
elnökölt és az EAEG Council tagokon kívül jelen 
volt még Evert van der Gaag „business manager” 
(ez a mi szervező titkárunknak megfelelő főállású 
adminisztratív vezető), valamint helyettese és állan
dó meghívott vendégként az EAPG elnöke, aki jelen
leg az angol Myles BOWEN. A megbeszélések a 
Council Meeting-ek bevett „rítusa” szerint a napi
rend elfogadásával, majd az előző ülések korábban 
szétküldött jegyzőkönyveinek jóváhagyásával kez
dődtek. Ezután sorrendben a következő témák kerül
tek terítékre:

— Az 1993-as stavangeri kongresszus és kiállítás 
rendezői ismertették a szervezés pillanatnyi 
állását. Ezzel kapcsolatban meg kell említ
sem, hogy ez a kongresszus az EAEG részéről 
kísérleti rendezvénynek számít, mert a kop
penhágai, majd a firenzei és párizsi kong
resszusok pénzügyi sikerén felbuzdulva az 
egyesület adminisztratív vezetése azt javasol
ta, hogy ezentúl ne adják ki a kongresszusok 
rendezését, a korábbi gyakorlat szerint, profi 
rendező irodáknak, hanem maga a „Business 
Office” álljon rá a rendezésre, mert így a ren
dezők tetemes nyeresége is az egyesületnél 
marad. A Council ezt az elképzelést elfogadta, 
aminek az eredményeként a korábban egyet
len „Business Manager”-rel és egyetlen titkár
nővel dolgozó főhadiszállás (pont annyi volt 
a létszámuk, mint az MGE titkárságának!) 
gyors szaporodásnak indult és ma már nem
csak két ügyvezető titkára, hanem rajtuk kívül 
még vagy öt-hat különböző feladatokra szako
sodott titkárnője is van. (Bár székház még 
nincs, de a fentiekkel a nagy Parkinson szerint 
már vitathatatlanul elindultunk a lejtőn!)

— Értékelték az előző számunkban KÉSMÁRKY 
kollégánk által referált Big Sky-i kutatói mun

katalálkozót, döntöttek a SEG 1993-as „Re
servoir” Forum-án való részvételről és szóba 
került még az 1994-es SEG-EAEG közös 
munkatalálkozó, bár ez az utóbbi csak rövi
den, mert a főszervező Gildas ONMNÉS nem 
tudott eljönni.

— Áttekintették az elmúlt kongresszusok még 
függőben lévő ügyeit, amelyek között termé
szetesen a párizsi kongresszus (igen kedvező) 
pénzügyi mérlege szerepelt a legnagyobb 
súllyal.

— Megvitatták a kiállítók képviselőjének párizsi 
jelentését. A kongresszusokon a kiállítóknak 
ugyanis külön választott képviselője van, aki 
minden Meeting alkalmával megrendezi a ki
állítók találkozóját, ahol a kiállítók elmond
hatják az éppen aktuális kiállítással kapcsola
tos minden kifogásukat és javaslatukat. Pá
rizsban a kiállítók képviselője már tagja volt a 
helyi szervező bizottságnak is és beleszólha
tott közvetlenül is a szervezésbe, így a kiállí
tást maguk a kiállítók is sikernek minősítették 
utólag.

— Beszámolt az egyesületi lapok szerkesztősé
ge. Ezen a téren a legfontosabb fejlemény az 
volt, hogy az EAEG és az EAPG megegyeztek 
abban, hogy a „First Break”-et közös lapnak 
tekintik és az EAPG egyelőre nem indít saját 
külön lapot.

— A „Business Office” ismertette az egyesület 
pénzügyi helyzetét, összehasonlítva az 1991. 
évi tény adatokat az 1992. évi becsült és az 
1993. évi tervezett adatokkal. A számok egy 
egészséges egyesület stabil gazdálkodását 
tükrözték.

— Végül foglalkozott még a Council a tagfelvé
teli kérelmekkel, az EAEG kitüntetések oda
ítélésével és a más hasonló társulatokkal fenn
tartott kapcsolatokkal, valamint az SEG 
moszkvai és New Orleans-i rendezvényével.
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