
             Zápis ze zasedání SR GCA č.3/2019
ze dne 18.2.2019

Počet
Přítomni:  JUDr.J.Kovář, Ing.K.Libenská, Ing. J. Sedláček, Ing.M.Hlaváč ,Ing.R.Varta

                                    
     5

Omluveni:                        
                                       

Pan J.Černý, Ing.M.Kučerka      2

1.Kontrola úkolů:

1.1. SR GCA schválila grafické zpracování návrhu webu a cenovou nabídku.
Zástupce McRAI s.r.o. pan Michael Syrový informoval, že výroba pokračuje. 
Dokončení webu je plánováno do 14 dnů.

             
             Odpovídá: M.Svobodová                                                                                                    Termín:10.3.2019
                                           

            
1.2. Prezident klubu poděkoval členům SR za přípravu Valné hromady.

1.3.        SR GCA schválila obnovení akce Den otevřených dveří.
              Termín:23.6.2019 do 10hod.
              Pozvánka bude zveřejněna ve Slavkovském zpravodaji.
              Budou zajištěny ceny (lekce golfu) pro tři vylosované účastníky, kteří vyplní při prezenci kontaktní údaje.
              Výuka golfu účastníků bude zajištěna hráči z TCM.
              
              Odpovídá:M.Svobodová, Ing.Libenská,Ing.M.Hlaváč                                                           Termín:23.6.2019

1.4.        Prezident GCA JUDr.Jiří Kovář informoval o setkání kapitánů extraligových týmů, dětských týmů a vedoucí TCM.
              Na setkání 15.2.2019 byla řešena koncepce TCM a plány na změny v letošní roce.
              Pan Jaromír Černý a slečna Irena Foretová navrhli novinky pro letošní rok např.
              -  pravidelné schůzky družstev ( i v Indooru)
              -  mini soustředění pro hráče týmů
              -  zábavný turnaj pro děti a rodiče
              -  nábor nových hráčů
              -  využití sociálních sítí
              SR GCA pověřila paní M.Svobodovou, Ing. K.Libenskou a Ing. M.Hlaváče, aby se sešli se slečnou Foretovou a 
              panem Černým a  dohodli podrobnosti pro zavedení novinek.

             Odpovídá:M.Svobodová, Ing.K.Libenská, Ing.M.Hlaváč                                                         Termín:25.2.2019

1.5.       SR GCA nominovala delegátem Konference ČGF 16.3.2019 Ing.M.Hlaváče jako náhradník byl schválen
             Ing. O.Res.

             Odpovídá: Ing.M.Hlaváč

         
2.Různé:

2.1.        Ing.R.Varta informoval o závěrech ze schůze STK, která se konala 15.2.2019
              Schválené změny např. Změny v turnajích soutěžních družstev dětí a změny při soutěžích týmů B a druhé ligy.



 2.2.       Sekretářka GCA přednesla dotaz člena klubu Ing.Jana Neštického týkající se výše ročních seniorských poplatků.
              Ing.J.Sedláček zdůvodnil, že částka seniorských členských poplatků je dle Stanov GCA VII.5 odst. c) 
              o  30% nižší než výše poplatků osobního členství.          

                                                                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín příštího zasedání SR GCA:25.3.2019       

Místo: Golfhotel Austerlitz

Zpracovala: Marta Svobodová

Dne:18.2.2019 ve Slavkově u Brna

Za SR GCA:                                                                        ………………………………………………

                                                                                             Prezident JUDr.Jiří Kovář

               


