
             Zápis ze zasedání SR GCA č.5/2019
ze dne 7.5.2019

Počet

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

     4

Omluveni:                        
                                       

JUDr.J.Kovář, Ing.M.Kučerka, pan J.Černý      3

1.Kontrola úkolů, různé:

1.1.        M.Svobodová informovala členy SR o spuštění webu GCA 27.3.2019. Dále byla předána přístupová hesla k 
 webu vedení STK, katipánům týmu B a seniorů.

                                         

1.2.        Den otevřených dveří.
              Termín:23.6.2019 do 10.00 až 15.00 hod.
              Ing.K.Libenská zajistila návrh pozvánky na DOD.
              Pozvánka bude zveřejněna ve Slavkovském zpravodaji a bylo objednáno 100ks pozvánek ve formátu A5.
              M.Svobodová zajistí prezenční listiny.
              Výuku golfu účastníků DOD zajistí hráči z TCM. Slečna I.Foretová a pan J.Černý ml. vyberou hráče a budou
              organizovat průběh lekcí.
              Ing.M.Hlaváč zajistí vyhrazení místa a také hole a míče .
              Ing.J.Werner zveřejní pozvánku na DOD na Facebooku a Instagramu ČGF. Další podpora ze strany ČGF není 
              podle informací od Ing.J.Wernera možná.
              
              Odpovídá: Ing.K.Libenská ,M.Svobodová                                                                           Termín: 23.6.2019

1.3.        Ing.R.Varta dohodne s Golf Profi vyúčtování za vouchery na klubové turnaje.
              
              Odpovídá: Ing.R.Varta                                                                                                     

                                                                                

1.4.        Sekretářka klubu odeslala členů, kteří neuhradili roční poplatky 2x upozorňující email a  také všechny členy 
              kontaktovala telefonicky.30% členů poplatek po výzvě uhradilo nebo vyřešilo převodem členství.
              Sekretář GCA provede blokaci neplatících  členů na ČGF 15.5.2019. 
              SR GCA dále schválila zrušení Studentského členství člence, která po několika výzvách neuhradila vstupní 
              poplatek a nedoplatila roční poplatek.
 
              Odpovídá: Marta Svobodová                                                                                             Termín: 15.5.2019

                                                                                
        
1.5.        Vedoucí STK GCA Ing.R.Varta informoval zástupce majitele hřiště  a SR o tom, že plastová vložka (kroužek)v
              jamce musí být zapuštěna minimálně 2,5 cm pod povrchem. Pokud tomu tak není tak hřiště není připraveno k  
              turnaji na úpravu HCP.

              Odpovídá: Ing. M.Hlaváč                                                                                       

                                                                                

1.6.        Zástupce vedení Golfhotelu Austerlitz informuje SR a členy klubu, že bagy a vozíky musí být uloženy v klecích.
              Na bagy a vozíky umístěné mimo klece se nevztahuje pojištění a mohou být z místnosti kdykoliv odstraněny.
              Sekretář GCA umístí toto upozornění na web.
               
           
                                                                                                                                                                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Termín příštího zasedání SR GCA:bude upřesněn     

Místo: Golfhotel Austerlitz

Zpracovala: Marta Svobodová

Dne:8.5.2019 ve Slavkově u Brna

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

                                                                                          Viceprezident Ing.J.Sedláček

               


