
Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2008
ze dne 22.9.2008

Členové SR GCA Počet

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

Omluveni: 0

Přizváni: J.Giacintová,M.Svobodová,J.M.Navarro,B.Kamešová 4

Program jednání:

1. 1.a/Vedení účetnictví :

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

M.Kučerka.

Pan Sedláček a paní Kamešová podali SR informace o průběžných výsledcích hospodaření klubu.

Pan Sedláček převzal od sekretáře formulář z ČSTV o hospodaření klubu, který bude předán paní Kamešové

ke zpracování.

Odpovídá:J.Sedláček,M.Kučerka,B.Kamešová Termín:6.10.2008

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:po

zprovoznění

klub.evidence

1.c/Stav hřiště:

Majitel hřiště informoval SR o provedených pracích na hřišti:

- proběhlo pískování greenů

- proběhl postřik proti plevelům

• průběžně probíhá ořezávání bunkerů

Odpovídá: R.Válka

Termín:6.10.2008

2.
TCM

Zasedání SR se zúčastnil HEAD PRO Joaquin Millán Navarro.

a) Prezident klubu poděkoval panu Navarrovi, ze dosažené výsledky TCM a za udržení družstva mužů

v Extralize. Panu Navarrovi bude vyplacena speciální bonusová odměna 100.000,-Kč.

b) Hovořilo se nutnosti zajistit asistenta HEAD PRO popř. dalšího trenéra

c) HEAD PRO informoval SR o plánu zimní přípravy TCM a nutnosti zajištění prostor pro zimní trénování

d) Pan Navarro informoval SR o plánu náboru dětí v místních školách

e) HEAD PRO zmínil problém přepravy dětí na tréninky a navrhl možnost zakoupení autobusu

pro přepravu dětí z Brna

f) Proběhla diskuse s panem Navarrám o dalších úkolech a spolupráci mezi SR GCA a HEAD PRO.Náměty

připraví paní Giacintová v rámci plánu TCM

Vedoucí TCM

1. Řešila se otázka výměny kapitánů.Paní Giacintova se zkontaktuje s odvolanými kapitány paní Nebeskou a

panem Konvičkou a vysvětlí jim jak k nedorozumění došlo

b) Neuhrazené příspěvky členů TCM dořeší paní Giacintová spolu s paní Kamešovou

c) Krádež fotoaparátu:Vzhledem k tomu, že se pojistka nevztahuje na škodnou událost(krádež

neuzamčeného fotoaparátu) je paní Giacintova povinna zakoupit nový fotoaparát do majetku GCA.

4. Rozpory ve fakturaci cestovních nákladů na kemp a MMČR byly opraveny



5. SR se dohodla s paní Giacintovou,že v příštím roce již nebude zajišťovat asistenci na individuálních

výjezdech hráčů, ale pouze akcích družstev GCA.

6. Bylo řešeno plnění smlouvy na turnajích SKY SKY golf golf

7. Několik tréninků TCM neproběhlo z důvodu nepřítomnosti trenéra, který byl velmi vytížen účastí

na turnajích týmů TCM.V příštích letech se toto bude řešit přijetím dalšího trenéra pro TCM.

Odpovídá: J. Giacintová Termín:6.10.2008

3.
Faktury schválené k proplacení:

B.KAMEŠOVÁ

VODAFONE

J.JANOŠTÍK

V.RAŠKA

J.GIACINTOVÁ 2X

4.
Různé:

Dne 5.10.2008 bude uspořádán turnaj pro dobrovolníky, kteří pomáhali s přípravou MMČR a dále

členy klubu, kteří se podíleli na pomoci při turnajích a dalších klubových akcích.

Ceny na Mistr.klubu muži,ženy:36 ks 1.místo

24 ks 2.místo

12 ks 3.místo

36 ks jamkovka

Termín příštího zasedání SR: 6.10.2008 v 9.30 hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 27.9..2008
Zpracovala:Marta Svobodová



Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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