
Zápis ze zasedání SR GCA č. 4/2008
ze dne 14.4.2008

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář ,R.Vrbka, M.Wojnar,R.Válka,V.Dostál,J.Sedláček 6

Omluveni: M.Kučerka 1

Program jednání:

1. Kontrola úkolů z předchozích jednání SR:

1.a / Souhlas k udrž.poplatku:

• SR pověřila sekretáře rozesláním doporučených dopisů členům, kterým byla dne 14.4.2008 schválena

žádost platit udržovací poplatek pro rok 2008.

Robert Foll,Ignác Hoza,Pavel Kutálek,Petr Čechmánek,Kateřina Szabó,Bohdan Horňák,Petr Krejčíř,

Oldřich Sobotka,Jana a Marek Sovovi,Petr Budina,Zdeněk Jelínek

Odpovídá:,M.Svobodová Termín: 12.5.2008

1.b/Vedení účetnictví GCA:

Budou převedena přístupová práva k účtům GCA v Čs.spořitelně

Probíhají další jednání o novém programu pro vedení klubové evidence.

Byla podepsána pracovní smlouva se sekretářem GCA M.Svobodovou.

Odpovídá:J.Sedláček Termín:12.5.2008

1.c / Nákup kopírky:



SR schválila nabídku na zakoupení kopírky značky BOSS CANON .Sekretář klubu je pověřen dořešit instalaci

s firmou Coprosys.

Odpovídá:M.Svobodová Termín:12.5.2008

1.d/ Blokace nezaplacených členství :

SR rozhodla,že všichni členové, kteří nebudou mít uhrazen roční poplatek budou od 1.5.2008 blokováni na serveru

ČGF a následně budou jejich členství v souladu se stanovami klubu zrušena.

Pan Sedláček předá sekretáři seznam nezaplacených členství a sekretář je určenému datu zablokuje.

Odpovídá:M.Svobodová,J.Sedláček

Termín: 12.5.2008

1.e/Stav hřiště:

Pan Válka informoval SR o postupu prací na hřišti a přípravách hřiště pro MMČR.

V květnu bude hřiště znormováno.

Harmonogram prací bude dodán dodatečně.

Odpovídá: R.Válka
Termín:12.5.2008

2.

TCM



SR GCA vyslovila poděkování Joaquinu Millánu Navarrovi a Janě Giacintové za kvalitní zimní přípravu

hráčů TCM a výbornou organizaci kempu v Turecku.

Úkoly:

Bylo dohodnuto s majitelem hřiště, že uvolní pro potřeby TCM šatnu ve Spike baru

Dořešit smlouvy s reprezentanty GCA

SR ukládá vedoucí TCM udělat trénink.plán do 17.4.2008

SR ukládá vedoucí TCM dodat vyúčtování k Turecku

SR ukládá vedoucí TCM připravit novou směrnici pro proplácení účasti na turnajích

Byla podepsána smlouva s asistentem trenéra panem Janoštíkem.

Vedoucí TCM informovala SR o možnosti spolupráce s firmou SKY SKY GOLF GOLF.

SR schválila příspěvek pro letní sezónu hráčům z TCM, který bude hráčům rozdělen podle zařazení

do týmů:

A 4.000,-Kč

B 3.500,-Kč

C 3.000,-Kč

Odpovídá: J. Giacintova Termín: 12.5.2008

3. Příprava MMČR a Čs.Poháru:

Dne 9.4.2008 proběhla schůzka zástupců GCA (J.Kovář,M.Kučerka,R.Válka,M.Wojnar,J.Giacintová

,M.Svobodová) se zástupci ČGF. J.Kovář informoval SR o závěrech z jednání.

Zápis ze zasedání o organizaci turnaje a dalších přípravách zpracovala M.Svobodová a zápis o přípravě hřiště paní

J.Giacintová.Zápisy budou rozeslány všem zúčastněným.

a) Tiskové materiály pro MMČR a Čs.pohár + průvodní dopis (M.Kučerka)

b) Návrh cen na turnaj (M.Kučerka)

c) Rozeslání prezentačních materiálů na kluby(M.Svobodová)

d) J.Giacintová navrhla možnost speciálního proškolení personálu recepce a restaurace pro MMČR

na příští SR předloží školící plán

e) M.Kučerka nabídl, že zajistí organizaci dobrovolníků např.caddy atd.

f) Doprovodné akce(J.Werner)



g) Nová Birdie Card pro MMČR(R.Válka)

h) Trička – SR schválila nabídky firem FOTT JOY a FAVAB.Panové Sedláček a Wojnar jsou

pověřeni dořešením podrobností (počet kusů atd.)

i )SR pověřila Jiřího Kováře zjištěním podrobností o právech k filmu tato práva musí vlastnit GCA a

zjištěním cenové nabídky na první sestřih „Co se do filmu nevešlo“

Odpovídá: M.Kučerka,J.Giacintová,M.Svobodová,R.Válka,J.Kovář
Termín: 12.5.2008

4.
Proplacené fakury:

TOPTRANS

CZECH GOLF CONSULTING

5.

Den otevřených dveří:

Dne 27.4.2008 proběhla schůzka s hlavním organizátorem Dne otevřených dveří. Za GCA se zúčastnili

M.Wojnar a M.Svobodová.

Dne 31.5.2008 proběhne před obch.domem TESCO v Brně promo akce na Den.ot.dveří.Akce se zúčastní kluby

z jižní moravy.

SR pověřila M.Kučerku a J.Giacintovou zajištěním hráčů, kteří budou předvádět golf.dovednosti 31.5.na promo akci

v Brně a osob, které budou pomáhat 1.6.ve Slavkově.Pan Kučerka zpracuje čas.harmonogram, připraví dotazníky

pro účastníky a zadá výrobu propagačních materiálů.



SR schválila prodej 15ks osobních členství u příležitosti patnáctiletého výročí založení klubu.Tato členství se budou

prodávat na Dnu otevřených dveří.Reklamní materiál na podporu prodeje členství zajistí M.Svobodová.

Odpovídá:M.Kučerka Termín: 12.5.2008

6.
Nová forma členství:

SR schválila novou formu dětského členství.Toto členství není vázáno na členství v TCM a na členství rodinných

příslušníků v GCA.Nový typ dětského členství je vždy na jeden rok za cenu 500,-Kč.

7.
Různé:

R.Válka informoval SR o nabídce trvalé spolupráce s firmou CCB.

M.Svobodová a R.Válka jsou pověřeni zjištěním podrobností a popřípadě dořešením smlouvy.

Termín: 12.5.2008

Termín příštího zasedání SR: 12.5.2008 v 9.00hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 15.4.2008

Zpracovala:Marta Svobodová

Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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