
Zápis ze zasedání SR GCA č. 16/2007
ze dne 17.12.2007

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář ,M.Kučerka,M. Lapiš, M.Wojnar,V.Dostál,R.Válka,O.Res 7

Omluveni: 0

Program jednání:

1. Kontrola úkolů z předchozích jednání SR:

1.a / Zpracování pravidel pro rozhodčí:

• Na konci roku 2007 končí platnost licencí všech rozhodčích – březen 2008 bude nové školení pro region

• Je třeba připravit směrnici pro fungování rozhodčích, proběhla diskuze, jestli nebude lepší nechat náklady

školení na jedincích a honorovat rozhodčí při turnajích.

S ohledem na konferenci STK ČGF , která se konala dne 17.11.2007 se očekávají změny směrnic pro rozhodčí. Z

tohoto důvodu budou pravidla pro rozhodčí zpracována později.

Odpovídá: M. Wojnar Termín: Trvá

1.b./Mandátní smlouva

P. Dostál předložil návrh mandátní smlouvy na spolupráci firmy p. Sedláčka v oblasti daňového poradenství.

Obsah smlouvy byl schválen. JUDr.Jiří Kovář byl zmocněn k podpisu smlouvy. Smlouva předána k podpisu panu

Sedláčkovi. Převzal V.Dostál.

Odpovídá:J.Kovář Termín:Splněno

1.c / VH:



SR vybrala termín konání VALNÉ HROMADY na pondělí 28.1.2008 ve Slavkově u Brna v Golfhotelu Austerlitz.

Registrace proběhne od 17.00 hodin. Zahájení v 18.00 hodin.

SR navrhla program VH.Sekretář klubu byl pověřen zpracováním pozvánek na VH a rozesláním členům GCA

společně s pozvánkou na ples a PF 2008.

Odpovídá:M.Svobodová
Termín: Splněno

2. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA:

SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur:

• Miller (TCM)

• Telefon

• Fronk (stránky GCA )

• MA agency( rekl.mat.MMČR a ČS.pohár)

• J.Giacintová

• Raška (TCM)

• M.Svobodová

• Masarykova univerzita (pronájem)

3. Dětské členství:

SR požaduje připravit znění formy dětského členství TCM do podoby prezentovatelné na VH.

Odpovídá: M.Lapiš, J. Giacintova
Termín:

VH 28.1.2008

4.
Smlouvy pro vedoucí TCM a sekretáře GCA

SR ukládá p.Lapišovi a p.Válkovi vystavit smlouvy pro vedoucí TCM a sekretáře GCA + náplň práce.

Smlouva pro vedoucí TCM byla schválená a podepsaná.Smlouva pro sekretáře není zpracována.

Odpovídá:M.Lapiš,R.Válka Termín: 7.1.2008

Stav hřiště:



5.

SR žádá majitele hřiště o vypracování harmonogramu jednotlivých kroků tak, aby úkoly z 24.9.2007 byly

realizovány beze zbytku. Pan Válka dodá harmonogram prací do 10.4.2008 a SR bude postup prací

vyhodnocovat.Pan Válka se spojil s firmou ITEC se kterou bude konzultovat úpravy na hřišti.

Odpovídá: R.Válka Termín:Trvá

6. TCM

• Dořešit zázemí TCM

• Do majetku TCM byl převeden počítač Latitude D630, fotoaparát, Canon IXUS 860,

telefon Sony Ericsson K800 i

• Dořešit smlouvy s reprezentanty GCA

• Návrh smlouvy s M.J.Navarrem předán k prostudování dodavateli. M.J.Navarrovi byla vyplacena záloha za

trenérskou činnost

• Aktualizace stránek TCM – SR schválila nabídku pana Fronka na aktualizaci stránek TCM

• Objednání platební karty pro potřeby TCM –splněno

• SR schválila objednávku na vstupy do posilovny pro členy TCM.

• SR schválila smlouvy s asistenty trenéra a psychologem.

• Kemp TCM - hráči si budou hradit dopravu, stravu a ubytování

- klub uhradí žetony, fee a trenéry na jeden týden

Hráči, kteří si pobyt prodlouží na 14 dnů si budou žetony a fee hradit sami.

Odpovídá: J. Giacintova Termín: 7.1.2008

7. Příprava MMČR:

• SR Scoring – plasmové obrazovky

• Tribuny – stavba kolem 18. G

• Byly připraveny nové tiskové materiály pro MMČR a Čs.pohár (Zajistil M.Kučerka)

• Schválení nálepek na polepení rekl.materiálů

• Prezentace na webu



Odpovídá: M.Lapiš Termín: 7.1.2008

9. Různé:

SR schválila posílení družstva žen o V.Falátovou.Paní Giacintová je pověřena dohodnout s V.Falátovou podrobnosti

členství.

Termín příštího zasedání SR: 7.1.2008 v 9.00hod. v Brně (místo zajistí pan Lapiš)

Dne : 20.12.2007

Zpracovala:Marta Svobodová

Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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