
Zápis ze zasedání SR GCA č. 5/2008
ze dne 12.5.2008

Členové SR GCA Počet

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

Omluveni: R.Vrbka 1

Program jednání:

1. 1.a/Vedení účetnictví GCA:

Budou převedena přístupová práva k účtům GCA v Čs.spořitelně

Probíhají další jednání o novém programu pro vedení klubové evidence.

Odpovídá:J.Sedláček Termín:26.5.2008

1.b/ Kontrola nezaplacených členství :

SR ukládá panu Sedláčkovi dodat sekretáři aktuální seznam nezaplacených ročních poplatků a dále ukládá sekretáři

obvolat neplatiče a upozornit je, že z důvodu neuhrazení ročních poplatků bude jejich členství blokováno na ČGF a

následně zrušeno.

Odpovídá:M.Svobodová.J.Sedláček

Termín: 26.5.2008

1.c/Stav hřiště:



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

z ČGF a stav hřiště byl hodnocen jako dobrý.

V květnu bude hřiště znormováno.

Harmonogram prací bude dodán dodatečně.

Odpovídá: R.Válka
Termín:26.5.2008

2.

TCM

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

Dořešit smlouvy s reprezentanty GCA

SR ukládá vedoucí TCM dodat vyúčtování k Turecku(řeší se společně s účetní)

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

Vedoucí TCM informovala SR o problému s převodem domovského členství hráče Zapletala.

J.Giacintová napíše vysvětlující dopis k tomuto problému a odešle ho na GC OLOMOUC a na ČGF.

Odpovídá: J. Giacintova Termín: 26.5.2008

3.

Příprava MMČR a Čs.Poháru:

Pan Werner informoval členy SR o pokračujících přípravách.

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.Na přštím zasedání SR

předloží seznam.

f) Doprovodné akce(J.Werner)

g) Nová Birdie Card pro MMČR(Po znormování hřiště zajistí R.Válka)

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

pověřeni dořešením podrobností (počet kusů atd.

i)Pro partnery budou zajištěny slevové vougery na hřiště a pro hotel.

Úkolem je pověřena J.Giacintová

j)Byla podepsána smlouva s firmou NEWMEN o natočení filmu o MMČR.

k)Bude podepsána smlouva s rádiem REŽIE RÁDIO MUSIC.(J.Giacintová)

Odpovídá: M.Kučerka,J.Giacintová,M.Svobodová,R.Válka,J.Kovář
Termín: 26.5.2008

4.

Proplacené fakury:

Ing.Kamešová Barbora

BOSS CAN

GIA

AUSTERLITZ GOLF

M.Jakoubková

Mas.univ.

ČGF

AUSTERLITZ GOLF

Ac karty

J.Giacintová

Ma agency

Pan Janošík



5.
Den otevřených dveří:

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. (12hod.

až 17 hod.) na promo akci v Brně a osoby, které budou pomáhat 1.6.(9hod až 15 hod.)ve Slavkově.

Pan Kučerka zpracuje čas.harmonogram a připraví dotazníky pro účastníky.

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.

M.Wojnar umístí na web informaci o prodeji členství.

Odpovídá:M.Kučerka Termín: 26.5.2008

Různé:

Byla podepsána smlouva s firmou CCB o spolupráci.

SR rozhodla o prominutí výše členského poplatku a transformaci přidruženého členství v případě,

že osobní členství přejde na seniorské.Přidružené členství zůstává nadále přidružené k seniorskému členství a

poplatky se budou platit ve stejné částce.

SR schválila tuto úpravu do stanov GCA.



Termín: 12.5.2008

Termín příštího zasedání SR: 26.5.2008 v 9.00hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 15.5.2008

Zpracovala:Marta Svobodová

Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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