
Počet
Přítomni: JUDr.J. Kovář ,Ing.V.Dostál,Ing.J.Sedláček, JUDr.R.Vrbka,Ing.M.Wojnar,      5
Omluveni:
Neomluveni: 

Ing.M.Kučerka R.Válka      2
     0

Program jednání:

1.a/Nové stránky GCA:

SR GCA pověřila Ing.Sedláčka dořešením autorizačních práv s Ing.Vlašínem a podpisem smlouvy. 

Odpovídá: Ing.J.Sedláček                                                                                                              Termín:23.5.2011

1.b/:DOD 2011:

Termín DOD 8.5.2011 Od 9.00 hod. do 15.00hod.

Pan Válka zajistí obsluhu Driving range(výdej míčků, hole, stůl atd.)
Sekretář klubu zajistí materiál pro evidenci návštěvníků, přihlášky ke členství atd.
Sekretář klubu objedná oběd a nápoje u pana Horváta pro pomocníky DOD.  
Ing.J.Sedláček zajistí hráče z TCM, kteří budou pomáhat na DOD.
Sekretář klubu zjistí zda je možná reklama v Rádiu Krokodýl a za jakých podmínek.

Odpovídá:M.Svobodová                                                                                                                  Termín:23.5.2011

1.c/ČS. POHÁR a MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ:

Termín ČS.POHÁR 19.-21.6.2011

Termín:Mezinárodní mistrovství 12.-14.7.2011

Přípravou turnajů je pověřen Ing.M.Wojnar

- oslovovat sponzory mimo sponzory TCM

- přepošle členům SR požadavky z ČGF 

Odpovídá:Martin Wojnar                                                                                                                 Termín:23.5.2011

                                                                                         
2.Faktury schválené SR GCA:
Austerlitz Golf- 2x Fa občerstvení turnaj GCA, nájemné klubovna
Vodafone
Bell- zpracování daň.přiznání
MA Agency-pozvánky DOD,PF
INTEGR.ŠKOLA-ubytování dětí z TCM
GIA-hřiště, poplatky za Skalicu
GOLF SAN VILIGO-ubytování Školní golf

 

             Zápis ze zasedání SR GCA č. 5/2011
ze dne 2.5.2011



3.TCM:

Bude svolána schůzka zemi GIA, GCA a panem Kromichalem kde budou nastavena jasná pravidla pro vedení Školního 
golfu.

Odpovídá:Ing.J.Sedláček.J,Kromichal,R.Válka

     

4.Různé:

1.Návrhy kalendáře GCA zajistí Ing.M.Kučerka

2.JUDr.R.Vrbka připraví návrh řešení na umístění Knihy přání a stížností GCA

3. SR žádá majitele hřiště o informace týkající se vzhledu hřiště:
a.)     Do jakého termínu budou opraveny greeny do herního standartu(nerovnosti povrchu a rychlost).
b.)     V případě, že nebude sekán  rough na 15 cm mezi jamkami č. 4 a č.5  je třeba vzhledem k průchodnosti hřiště 
          vrátit aut do původní polohy.
c.)      Dotaz:Zda je na jamkách č.4 a č.5  naplánována rekonstrukce greenu vzhledem k nemožnosti momentálně navrtat 
          jamky jinde než na dvou místech.
d.)      Bude i nadále pokračovat rekonstrukce odpališť? Je zpracován nějaký časový plán rekonstrukce?
e.)      SR žádá, aby na cvičných greenech  bylo navrtáno více jamek (osm).
f.)       Kameny odpališt´musí být umístěny ve směru hry!
g.)      SR vyjadřuje uspokojení nad dotvořením jamky č. 5.
h.)      Projekt B 18.

Termín příštího zasedání SR: 23.5.2011 v 10.00 hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 3.5.2011
Zpracovala:Marta Svobodová
Za GCA:

………………………………………………
                                                        Prezident Jiří Kovář




