
Actualização do Administrador Temporário para os Membros 
6 de Outubro de 2021 

Caros Membros, 

Na sequência da minha última actualização aos membros de 20 de Setembro de 2021, desejo fornecer aos 
membros uma actualização sobre a reabertura do Clube e a próxima Assembleia Geral Extraordinária (EGM). 

Reabertura do Clube 
Neste momento, ainda estamos a proceder a uma avaliação quanto ao momento mais apropriado para reabrir o 
Clube. Embora o Governo de NSW tenha anunciado a próxima reabertura dos locais de hospitalidade, as regras 
permanecem pouco claras e há várias questões específicas do Clube que têm impacto numa reabertura imediata. 

Antes de mais, a principal obrigação do Clube é garantir a segurança e o bem-estar do pessoal, membros e 
convidados. Uma abordagem calculada da reabertura do Clube será a melhor forma de manter todos a salvo e 
proteger a nossa valiosa comunidade. Antes da reabertura, teremos de assegurar que as estratégias, planos e 
políticas necessárias estão em vigor para que o Clube possa reabrir de uma forma segura e planeada. 

Tendo em conta o acima exposto, e após cuidadosa consideração e discussão com o Social Committee, o Clube 
permanecerá fechado por agora e espera-se que reabra ainda este ano. Manterei os membros informados sobre a 
data prevista para a reabertura. 

Não se espera que o encerramento do Clube venha a afectar as operações do Futebol do Fraser Park. Estamos a 
continuar a processar o registo de jogadores e a fazer os preparativos necessários para garantir que estamos 
prontos para a próxima época. 

Assembleia Geral Extraordinária 

Na minha última actualização aos membros, discuti a necessidade de fazer certas revisões à constituição e que se 
realizaria um EGM para que os membros pudessem votar sobre as alterações propostas. As alterações referem-se 
principalmente aos requisitos de nomeação e permanência da Direcção. Em breve serão fornecidos todos os 
detalhes aos membros votantes com quotas em dia. 

Nomeamos o CorpVote para ajudar no processo de votação para a EGM. CorpVote é um fornecedor especializado 
em votação e eleições e assegurará a realização de um processo de votação independente e válido. 

Como previsto, a EGM será realizada virtualmente e as votações serão realizadas através de um website on-line 
organizado pela CorpVote. A convocatória da reunião e os detalhes sobre como votar deverão ser enviados aos 
membros votantes com quotas em dia no final desta semana. 

Obrigado pela vossa paciência enquanto trabalhamos nestes tempos incertos. Iremos certamente manter os 
membros actualizados à medida que a reabertura do Clube se tornar mais clara. Para quaisquer questões 
relacionadas com a Administração Temporária, por favor contacte AU-FMSPCC@kpmg.com.au.  

Os nossos sinceros agradecimentos, 

Morgan Kelly 
Administrador Temporário 
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