
             Zápis ze zasedání SR GCA č.9/2020
               ze dne 12.9.2020

Přítomni: Ing. J. Sedláček, Ing. M. Hlaváč, Ing. M. Kučerka, Ing. R. Varta, 
paní V. Kozáková                                 

     5

Omluveni:                        

                                       

JUDr. J.Kovář. Mgr.R.Vrbka      2

1. Kontrola úkolů:

                                                                                                                                                                              

1.1.     Ing. M. Hlaváč předložil členům SR program kandidátů na funkci prezidenta ČGF.

                    
1.2.     Ing.J.Sedláček informoval SR GCA o průběžném výsledku hospodaření GCA. Oproti rozpočtu GCA na rok 2020
           schváleném VH GCA zde nejsou žádné významné rozdíly.

1.3.     SR se shodla na revizi současné koncepce fungování TCM a reprezentace klubu v průběhu zimní přípravy.

          
1.4.    SR GCA jednohlasně schválila Interní směrnici č.1/2009 – příspěvky pro trenéry. 
          Směrnice bude umístěna na webu GCA.
          SR GCA jednohlasně schválila příspěvky pro trenéry za hráče, kteří reprezentovali GCA.

    
1.5.    SR GCA rozhodla, že bude  vyhlášena soutěž o návrh designu trička pro reprezentační družstva GCA.
          Kritéria soutěže budou upřesněna při vyhlášení soutěže.
          Termín:12.10.2020
          Odpovídá: Ing. M. Kučerka

1.6.    SR GCA pověřila sekretáře GCA prověřením registrace loga GCA.
          Termín:15.9.2020
          Odpovídá: M.Svobodová

1.7.    SR GCA se zabývala klesajícím počtem dětí, kteří mají zájem hrát golf na vyšší sportovní úrovni a reprezentovat
          klub. V této souvislosti se zabývala programem Školní golf.
          Ing.M.Hlaváč je pověřen zjistit další možnosti využití programu v GCA a také zjistit další informace o programu na 
          ČGF.
          Termín:12.10.2020 
          Odpovídá: Ing.M.Hlaváč

1.8.    SR GCA řešila pořádání turnaje o Prezidentský pohár. Jelikož se SR neshodla na termínu bude Ing. J.Sedláček řešit
          podrobnosti pořádání turnaje s prezidentem GCA JUDr.J.Kovářem. 
          Termín: 15.9.2020
          Odpovídá:Ing. J.Sedláček

1.9.   SR GCA řešila žádost pana Clive Hayese o převedení zaplaceného ročního poplatku na příští sezónu, jelikož 
         ze zdravotních důvodů nemůže letos členství využívat.
         SR GCA nemůže dle Stanov GCA prominout roční členský poplatek, ale schválila možnost platit pro letošní rok 
         pouze udržovací roční poplatek 6.000Kč.
         Zůstatek uhrazené platby bude panu Hayesovi převeden na příští rok nebo vrácen zpět na účet dle jeho 
         rozhodnutí.

1.10.  SR GCA řešila připomínky členů v knize stížností.
          Připomínky byly předány zodpovědným osobám k řešení.

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

Termín příštího zasedání SR GCA: bude upřesněn

Místo: Golf hotel Austerlitz

Zpracovala: Marta Svobodová

Dne:12.9.2020 ve Slavkově u Brna

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

                                                                                          Viceprezident  Ing. J.Sedláček



               




