
Zápis ze zasedání SR GCA č. 7/2008
ze dne 9.6.2008

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář ,M.Kučerka, M.Wojnar,R.Vrbka,V.Dostál,J.Sedláček,R.Válka 7

Omluveni: 0

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. Sekretář klubu písemně požádá jménem SR

GCA pana Lapiše o informaci jak pokračuje dopracování programu a příprava na předání novému správci programu

panu Vymyslickému z firmy Coprosys.

V případě,že program nebude dopracován a předán do dohodnutého termínu 1.7.2008 bude SR GCA nucena ukončit

jednání o předání programu s panem Lapišem.

Odpovídá:J.Sedláček,M.Svobodová Termín:23.6.2008

1.b/ Kontrola nezaplacených členství :

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

zaslat neplatičům dopis, že z důvodu neuhrazení ročních poplatků bude jejich členství v GCA zrušeno.

Odpovídá:M.Svobodová.J.Sedláček

Termín: 23.6.2008



1.c/Stav hřiště:

STK GCA předala SR GC Austerlitz zápis z kontroly stavu hřiště a požádala SR GCA o projednání připomínek ke

stavu hřiště se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ a.

Odpovídá: R.Válka,M.Wojnar Termín:23.6.2008

2. TCM

Šatna pro potřeby TCM ve Spike baru byla uvolněna

Dořešit smlouvy s reprezentanty

SR schválila novou interní směrnici č.1/2008 o proplácení účasti na turnajích.

Směrnice je umístěna na stránkách GCA.

SR ukládá vedoucí TCM zjistit na ČGF podrobnosti o proplácení účasti hráčů TCM na zahraničních

turnajích.

Sleva 30% na nákup zboží v Pro shopu VE Slavkově pro hráče TCM bude využívána na základě

prokázání se kartou TCM.

Vedoucí TCM podala informaci o přípravě hráčů na extraligu v Jinačovicích:

1.Hráči,kteří jsou v širší nominaci budou mít uhrazena tréninková kola z GCA.

2.Hráči B teamu budou mít náklady na trénink v Jinačovicích uhrazen z GCA.

Odpovídá: J. Giacintova Termín: 23.6.2008

3.
Příprava MMČR a Čs.Poháru:



Pan Werner informoval členy SR o pokračujících přípravách. Na programu schůzky byla příprava

ČS. poháru.

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

b) Návrh cen na turnaj (M.Kučerka) Schválena výroba 500ks hrníčků s potiskem

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

d) J.Kovář dodá panu Wernerovi počty sponzorů do VIP turnaje.

e) M.Kučerka 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)Loga sponzorů zajistí pan Werner a ve spolupráci s panem Wojnarem je umístí na stránky GCA

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

Úkolem je pověřena J.Giacintová

j)Byla projednána nabídka umístění reklamních ploch u dálnice

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

l)Ceny do VIP turnaje zajistí pan Werner 12ks.

m)Nominace na ČS pohár 6 družstev M.Dorníková,M.Holub(M.Svobodová )

n)Řešilo se rozdělení dotace 24.000 mezi PRO.( J.Werner)

Odpovídá: M.Kučerka,J.Giacintová,M.Svobodová,R.Válka,J.Kovář
Termín: 23.6.2008

5. Den otevřených dveří:

Dne 31.5.2008 proběhla před obch.domem Brně promo akce na Den.ot.dveří. Akce se zúčastnili zástupci GCA.

Den Ot.dveří proběhl 1.6.2008.Akce se zúčastnilo přes 200 zájemců o golf, kteří akci hodnotili velmi kladně.

SR děkuje všem,kteří se přípravě celé akce podíleli.

Schůze ČSTV:



6.

Dne 5.6.2008 proběhla ve Vyškově schůze ČSTV.Schůze se za GCA zúčastnil M.Kučerka, který SR informoval

o závěrech ze zasedání.

Výše dotace z ČSTV pro GCA bude známá až po jednání ze SAZKOU.

Materiál a zápis ze schůze ČSTV M.Kučerka dodá sekretáři k založení na příštím zasedání SR.

7. Různé:

STK vydala novou směrnici o zapisování HCP změně domovského členství. SR pověřila pana Wojnara umístěním

směrnice na web.



Termín příštího zasedání SR: 23.2008 v 10.00hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 11.6.008

Zpracovala:Marta Svobodová

Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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