
Zápis ze zasedání SR GCA č. 13/2008
ze dne 6.10.2008

Členové SR GCA Počet

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

Omluveni: R.Vrbka 1

Přizváni: J.Giacintová,M.Svobodová,J.Vlašín,M.Vantuch 3

Program jednání:

1. 1.a/Vedení účetnictví :

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 předá formulář z ČSTV ke zpracování panu Válkovi.

Odpovídá:J.Sedláček,M.Kučerka Termín:20.10.2008

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:

- bude provedeno provzdušnění greenů a následně pískování

- proběhne postřik proti plevelům

SR požaduje, aby majitel hřiště průběžně informoval na stránkách klubu o prováděných pracích na hřišti.

Odpovídá: R.Válka

Termín:20.10.2008

2.
TCM

1. Proběhlo setkání zástupců rodičů dětí trénujících v TCM a SR GCA.

Jednání se za rodiče zúčastnili panové Vlašín a Vantuch, kteří přednesli své návrhy a připomínky

k vedení TCM GCA.

SR GCA požádala pány Vlašína a Vantucha, aby navrhli a sestavili z řad rodičů pětičlennou komisi, která

bude spolupracovat s paní Giacintovou na vedení a rozvoji TCM GCA.

Přesný popis pracovní náplně,, Komise mládeže při STK“ a návrh členů komise sestaví pan Vlašín a

předloží je na příštím zasedání SR.

Vedoucí TCM J.Giacintová

1. Vedoucí TCM informovala SR o výsledcích turnaje v Kravařích, kde TCM GCA zvítězilo.Prezident

Klubu poděkoval vedení TCM a dětem za velmi dobrou reprezentaci klubu.

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

c) SR informovala paní Giacintovou o námětech ze strany rodičů dětí z TCM:

- rodiče požadují větší informovanost o dění v TCM a zlepšení komunikace mezi vedoucí TCM a rodiči

- zástupci rodičů by se rádi podíleli na vedení a fungování TCM

- rodiče upozornili na dodržování tréninkového řádu

SR ukládá vedoucí TCM:

a) Vypracovat neprodleně plán zimní přípravy, tréninkový plán a rozpočet na příští sezónu

-časový plán

- harmonogram lekcí

b) Je třeba zlepšit vyhodnocování výsledků hráčů TCM.

c) Je nutné přesněji specifikovat rozdělení dětí do barevných skupin TCM a je nutné sestavit přesný řád

přestupu hráčů z jednotlivých skupin.Je třeba vypracovat metodiku a koncepci celého TCM.



4. SR ukládá vedoucí TCM dodat sekretáři klubu dopisy pro ředitele škol a adresy škol dětí , které úspěšně

reprezentovali klub.Sekretář klubu rozešle dopisy.

4. Vedoucí TCM a HEAD PRO se již v příští sezóně nebudou zúčastňovat turnajů jednotlivců, ale pouze

družstev reprezentujících TCM GCA.

Odpovídá: J. Giacintová Termín:20.10.2008

3.
Faktury schválené k proplacení:

D.Golc

M.Důha

Coprosys

4.
Různé:

1. Byla řešena stížnost pana Kostelky, kterou zapsal do knihy stížností na recepci.

Na neoprávněnou stížnost písemně odpoví pan Dostál ve spolupráci s panem Válkou.

Sekretář odpověd´zařadí do knihy stížností.

2. Byl řešen email pana Neštického, který byl doručen na klub a týkal se problematiky zadávání turnajů na

server ČGF.Panu Neštickému zaslal vysvětlení pan Válka.

Termín příštího zasedání SR: 20.10.2008 v 10.00 hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 11.10..2008
Zpracovala:Marta Svobodová
Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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