
             Zápis ze zasedání SR GCA č.9/2019
ze dne  4.12.2019

Počet

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

     6

Omluveni:                        
                                       

JUDr.J.Kovář      1

Kontrola úkolů, různé:

1.1        SR přesunula projednávání možností propagace klubu na další zasedání SR.
             Odpovídá:SR    

                                                                                                                                                  
1.2.       SR GCA se zabývala termínem pořádání soustředění reprezentačních týmů ČR na Kaskádě.
             Termín soustředění byl stanoven na 14.9 a 15.9. kdy většina klubů v ČR pořádá Mistrovství klubu. 
             Datum pořádání Mistrovství byl klubům Českou golfovou federací doporučen jako nejvhodnější.                         
             Soustředění reprezentace bylo pro hráče povinné a tím jim byl znemožněn start na mistrovství v jejich     
             domovských klubech.
             Ing.R.Varta konzultoval problém se zodpovědnými osobami.
             Stanovisko ČGF je takové, že už se v příštích letech nebude konat soustředění reprezentace ve stejném termínu
             s Mistrovstvím  klubů.
             Tato informace je uvedena v zápisu ČGF.         

                                                                                                                         
1.3.      Sekretářka GCA rozeslala upozornění veřejným členům o platbě za členství na příští rok. Tato
            informace je uvedena i na webu. klubu.

                                                                   

1.4.      Ing. M.Kučerka zajistil na Mistrovství klubu 2020 Putovní pohár pro nejlepší seniorku GCA.

            
1.5.      Ing. J Sedláček informoval o přijetí rozhodnutí z Ministerstva školství k projektu Výzva můj klub 2019  - Jednání
            rozhodnutí č. 5020129_ B_ 5346 na částku 252.500Kč.
            SR rozhodla, že prostředky budou použity na trénink hráčů do 22 let a na náklady na turnaje mládeže.
            

1.6.      SR GCA schválila termín konání VH GCA  3.2.2020.
            Přípravou VH GCA jsou pověřeny osoby zodpovědné za jednotlivé úseky.
            
            Odpovídá: SR GCA
            Termín: 3.2.2020

1.7.      Ing. J.Sedláček tlumočil žádost od Lenky Nebeské na proplacení nákladů na Mezinárodní mistrovství Juniorů
            Rakouska a Španělska. SR jednohlasně schválila proplacení nákladů ve výši 20.000Kč.

1.8.      Ing.R.Varta informoval SR o novém HCP řádu.

1.9.      Ing. J.Sedláček zaslal odpověď na dotaz o členství z Okresního soudu v Olomouci.



1.10.     Ing.M.Hlaváč informoval o závěrech z Přípravné konference ČGF 18.10.2019 na Konopišti.

1.11.     Ing.K.Libenská přednesla návrh o zpoplatnění místnosti na uložení bagů. Jelikož přes opakované urgence
             jsou bagy stále umístěny mimo klece a Golfhotel Austerlitz nemůže za neuložené věci ručit.
             SR jednohlasně chválila nový provozní řád místnosti na uložení bagů od 1.4.2020. 
             Informace bude zveřejněna na VH 2020 a na webu klubu..
             
             

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

Termín příštího zasedání SR GCA: bude upřesněn

Místo: Golfhotel Austerlitz

Zpracovala: Marta Svobodová

Dne:5.12.2019 ve Slavkově u Brna

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

                                                                                          Viceprezident Ing.J.Sedláček

               


