
Zápis ze zasedání SR GCA č. 11/2008
ze dne 8.9.2008

Členové SR GCA Počet

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

SR GCA pana Lapiše o čestné prohlášení k předání klubové evidence. Na tuto výzvu pan Lapiš nereagoval.Dále řeší

J.Kovář.

Nový server od firmy Coprosys byl předán panu Vymyslickému. Ten provede nastavení programů a instalaci nového

serveru v kanceláři GCA.

Odpovídá:J.Sedláček,M.Svobodová,M.Wojnar Termín:22.9.2008

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:22.9.2008

1.c/Stav hřiště:

Majitel hřiště informoval SR o provedených pracích na hřišti:

- proběhl postřik proti plevelům

• průběžně probíhá ořezávání bunkerů

• byl zprovozněn nový cvičný green vedle odpaliště č.1

Odpovídá: R.Válka

2. TCM

SR ukládá vedoucí TCM navrhnout text dopisu pro ředitele škol dětí z TCM, které

úspěšně reprezentovali GCA.

SR bere na vědomí zprávu o škodné události (ztráta fotoaparátu z majetku GCA).

Vedoucí TCM byla omluvena z jednání SR, problematika týkající se TCM

bude řešena na příštím zasedání SR, na které bude přizván i HEAD PRO.

Odpovídá: J. Giacintova Termín:22.9.2008

3.

Zhodnocení MMČR :



Akce MMČR byla hráči, zástupci ČGF a dále všemi zúčastněnými hodnocena velmi kladně.

Prezident klubu poděkoval čelům SR, majiteli hřiště , majiteli restaurace a panu Wernerovi

z firmy Lesto za dokonalou přípravu a organizaci celé akce.

Dále prezident klubu děkuje všem dobrovolníkům z řad členů GCA, kteří se na pořádání

MMČR podíleli.

SR pověřila sekretáře rozesláním děkovných dopisů sponzorům MMČR.(podklady dodá J.Kovář)

M.Kučerka odpoví na dopis od člena GCA, ve kterém je řešena organizace dobrovolníků na MMČR.

M.Svobodová,J.Kovář,M.Kučerka
Termín:22.9.2008

4.
Faktury schválené k proplacení:

Šuláková Renata

MONY

AUSTERLITZ GOLF

REGIE RADIO MUSIC

COPROSYS

Darovanský dvůr

LESTO

Různé:



5.

Řešila se pravidla Mistr.klubu na jamky pro rok 2009.

J.Werner dodá CD z MMČR pro sponzory a členy SR.

Termín příštího zasedání SR: 22.9.2008 v 9.00 hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 15.9..2008
Zpracovala:Marta Svobodová
Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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