
Zápis ze zasedání SR GCA č. 9/2008
ze dne 24.7.2008

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář ,M.Kučerka, R.Vrbka,R.Válka,V.Dostál 5

Omluveni: M.Wojnar,J.Sedláček 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. Sekretář klubu písemně požádá jménem SR

GCA pana Lapiše o čestné prohlášení k předání klubové evidence.

Nový server od firmy Coprosys byl předán panu Vymyslickému.

Odpovídá:J.Sedláček,M.Svobodová,M.Wojnar Termín:1.8.2008

1.b/ Kontrola nezaplacených členství :

SR ukládá panu Sedláčkovi po zprovoznění klubové evidence 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: 1.8.2008



1.c/Stav hřiště:

Majitel hřiště informoval SR o provedených pracích na hřišti:

• proběhlo pískování

• byly podsety všechny greeny

• proběhla úprava na jamce číslo 5

• probíhá ořezání bunkerů

• na jamce číslo 4 proběhla úprava bunkeru

• snižuje se výška greenů

Odpovídá: R.Válka,M.Wojnar Termín:1.8.008

2. TCM

Vedoucí TCM informovala SR o výsledcích hráčů na turnajích

Vedoucí TCM podala SR informaci o dopisu z ČGF o termínech čtvrtfinále extraligy

Navrhované termíny jsou:24.8.,27.8.28.8.Vedoucí rozhodne o termínu po dohodě s Head Pro.

SR ukládá vedoucí TCM dořešit smlouvy s reprezentanty.

Odpovídá: J. Giacintova Termín: 1.8.2008

3.
Příprava MMČR :



Zástupce firmy Lesto informoval členy SR o pokračujících přípravách na MMČR.

Podrobné informace o přípravách jsou uvedeny v tabulce, kterou obdrželi všichni členové SR

a) Bylo dořešeno zajištění občerstvení se zástupci Golfhotelu sl.Resovou a

panem Tomešem.Konečný jídelníček bude schvalovat J.Kovář.

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

c)Bylo dořešeno rozmístění panelů s logy sponzorů

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

e) M.Kučerka a J.Giacintová zajistí organizaci dobrovolníků např.caddy atd.

Oba předají seznam jmen za svůj úsek s předstihem do firmy Lesto

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

g) Byly umístěny reklamních plochy u dálnice

h)Bude podepsána smlouva s rádiem REŽIE RÁDIO MUSIC na reklamu na MMČR.

(J.Giacintová,J.Werner)

Odpovídá: M.Kučerka,J.Giacintová,M.Svobodová,R.Válka,J.Kovář
Termín: 1.8.2008

4.
Faktury schválené k proplacení:

J.Giacintová

VODAFONE

FAVAB

MA.Agency

COPROSYS

AUSTERLITZ GOLF

Z důvodu nepřítomnosti J.Sedláčka a účetní budou faktury proplaceny hromadným příkazem k úhradě.

Příkaz zajistí M.Svobodová a podepíší J.Kovář a R.Válka



Termín příštího zasedání SR: 1.8.2008 18.00hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 29.7.2008

Zpracovala:Marta Svobodová

Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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