Zápis ze zasedání SR GCA č.6/2020
ze dne 22.5.2020

Přítomni:

Ing. J. Sedláček, Ing. M. Hlaváč, Mgr. R. Vrbka,
Ing. M. Kučerka, Ing. R. Varta, paní V. Kozáková

6

Omluveni:

JUDr. J.Kovář

1

1. Kontrola úkolů:

1.1.

SR GCA schválila rozeslání upozorňujícího emailu členům, kteří dosud neuhradili roční poplatek.
Neuhrazené členství bude od 31.5.2020 blokováno na ČGF.
Členy bude telefonicky kontaktovat sekretář GCA.
V případě neuhrazení ročních poplatků do 30.6.2020 bude k 1.7.2020 těmto členům členství v GCA dle článku
III.6 „Stanov GCA“ zrušeno.
Termín: 22.5.2020
Odpovídá: M.Svobodová

1.2.

V příštím týdnu bude členům GCA odeslán email obsahující informace:
- pronájem klecí
- informace o zprovoznění toalet na hřišti
- termíny turnajů
- umístění recepce
Termín:30.5.2020
Odpovídá: M.Svobodová, Ing.M.Hlaváč, Ing.R.Varta

1.3.

SR GCA schválila i pro letošní rok pořádání dětských turnajů. Turnaje budou pořádány cca jednou
měsíčně vždy před klubovým turnajem. Medaile pro vítěze jsou k dispozici z dodávky z minulého roku a drobné
sladkosti zajistí Austerlitz Golfhotel Ing.K.Libenská. Paní V.Kozáková nabídla pomoc týmu B při organizaci
dětských turnajů. Vypsání turnajů zajistí Ing.R. Varta

1.4.

SR GCA schválila smlouvu o poskytování klubového zázemí a služeb s Austerlitz Golf s.r.o.
PRO: 6 členů SR
V případě zájmu může člen GCA písemně požádat Správní radu o sdělení údajů z této smlouvy a Správní rada
požadované informace poskytne viz. Zápis ze SR č.5 / 1.7.
Ing.J.Sedláček poděkoval paní V.Kozákové za přípravu smlouvy.

1.5.

SR GCA jednohlasně schválila další žádosti členů o možnost platit v roce 2020 udržovací poplatek.
Sekretář GCA odešle členům rozhodnutí SR.
Termín: 24.5.2020
Odpovídá: M.Svobodová

1.6.

Ing.J.Sedláček informoval, že dotace pro TCM jsou nově vázány na vykazování tréninků dětí a mládeže jejich
trenéry.
Vedoucí TCM Irena Foterová je pověřena organizací schůzky s trenéry, kde bude trenéry informovat o zapojení do
systému vykazování tréninků.
Ing.J.Sedláček připraví do příštího zasedání SR systém finanční podpory trenérů.
Termín:22.6.2020
Odpovídá:Ing.J.Sedláček, paní Irena Foretová

1.7.

SR GCA jednohlasně schválila komunikační strukturu GCA směrem k členům vypracovanou pani V.Kozákovou.

Část komunikační koncepce je již plněna Web GCA, Direct Emailing, nástěnka (odpovídá paní M.Svobodová).
Dalším krokem ke komunikaci budou klubová sociální média – FB , Instagram (odpovídá paní V.Kozáková).
Plnění dalších bodů z komunikační struktury GCA bude průběžně pokračovat.
Odpovídá: paní V.Kozáková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání SR GCA: 22.6.2020 v 10.00 hod.
Místo: Golf hotel Austerlitz
Zpracovala: Marta Svobodová
Dne:22.5.2020 ve Slavkově u Brna

Za SR GCA:

………………………………………………
Viceprezident Ing. J.Sedláček

