MTÜ Otepää Golfiklubi

juhatuse koosoleku

protokoll nr.20.04.2012

Kuupäev: 20.aprill 2012.a.
Koosoleku algusaeg: 18.00
Koosoleku lõpp: 20.00
Asukoht: AS Tref kontoris, Teguri 55, Tartu
Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Vahur Roht, Villu Ehrlich, Helbe Sinimäe,
Ake Andressoo, sekretär Ursula Muts, raamatupidaja Raul Koni, kapten Mati Laurson
Puudus: Toomas Murulo
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku aeg ning päevakorrapunktid
3. Väljaku tehniline korrasolek
4. 2012. aasta hooajaks valmisolek
5. PRO treeningplaani toimkonna määramine
6. Jooksvad küsimused
Ettepanekud ja otsused:
1.

Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Otsustati: Kinnitada päevakord, koosoleku juhatajaks valiti Andres Gailit ja protokollijaks Ursula
Muts

2.

Üldkoosoleku aeg ning päevakorra punktid
Ettepanek viia Otepää Golfiklubi üldkoosolek läbi 07.juunil 2012 Otepääl.
Otsustati: Kiideti ühehäälselt heaks üldkoosoleku toimumise kuupäev ning asukoht. Vajalik on
saada veel lõplik kinnitus väljakult kuupäeva sobivuse osas.
Ettepanek teha üldkoosolekul järgmine päevakord:
2.1. 2011 majandusaasta ja aastaaruande kinnitamine - aruanded lisatud
2.2 2012. aasta eelarve kinnitamine – lisatud

3.

Väljaku tehniline korrasolek
Mati andis ülevaate kohtumisest Otepää väljaku head greenkeeper Andry Martiniga eelmisel
nädalal, kus arutati väljaku tehnilist seisukorda. Ühiselt leiti, et vajalikud on paljud parendustööd.
Andry pani kokku konkreetsed tööd ning hinnad, mis tegemist vajavad.
Otsustati: Klubi nimel võtab väljakuga ühendust ning ühtlasi koordineerib kogu tegevust Mati
Laurson. Samuti otsustati, et talvise treeningkeskuse täiendav tulu 320 EUR suunatakse väljaku
talgute tarbeks.
Otsustati: Klubi aitab kaasa 11.green’i parandustööde osas.

4.

2012. aasta hooajaks valmisolek
4.1 Priit: klubi hooaja avavõistlus on välja kuulutatud ning kõik ettevalmistused tehtud.
4.2 Ake: noortele suunatud demod, mida on planeeritud läbi viia Otepää koolides maikuus, on
PRO-ga läbi räägitud. Koolinoortele on jätkutegevusteks planeeritud juunis-juulis järeltreeningud 2
tundi igal nädalal Otepää väljakul. Demol jagatakse noortele reklaamlehti, mis kutsuvad neid

Otepääle järeltreeningutele. Ake on Kultuurkapitale esitanud taotluse lisaraha leidmiseks noortetöö
edendamiseks.
4.3 Vahur: mentorprogramm on Vahuri poolt kohandatud käesoleva aasta konteksti, lisaks tegi ta
juurde kirjablanketi, mis on mõeldud potensiaalsetele mentoritele. Inimesed, kes on kunagi green
card’i kursuse läbinud (2006-2011), kuid aktiivseks mängijaks pole saanud, need püütakse läbi
mentortegevuse tuua golfiklubi liikmeteks. Idee seisneb selles, et pakkuda neile koos mentoriga
läbida 9 rada. Väljakuga on vajalik eelnevalt saavutada kokkulepe. Peale väljakuga kokkuleppele
jõudmist võtta kõigepealt ühendust kõige värskemalt läbinud green card’i kursuslastega.
Otsustati: juhatuse liikmed tutvuvad Vahuri poolt saadetud mentorpogrammi ning kirjaga
potensiaalsetele mentoritele ning avaldavad arvamust Vahuri ning sekretäri meilidele hiljemalt
esmaspäevaks, 23.aprilliks.
4.4 Priit: nädala sees toimuvate algajatele HCP 45-54 mõeldud võistlussarja idee ja võistlusjuhend
on välja töötatud. Plaanis on võistlussari lõpetada hooaja lõpus 18.raja mängimine koos
autasustamisega läbi hooaja tublimatele.
5.

PRO treeningplaani toimkonna määramine
Vastavalt lepingule PRO, väljaku ning klubi vahel, tuleb iga kuu 25.-ndaks kuupäevaks ette
valmistada
järgmise
kuu
treeningplaan.
Sellega
seonduvalt
ning
lisaks
eelmisele
päevakorrapunktile, tehti ettepanek määrata kogu hooajaks meeskonnad, kes vastava valdkonna
tegevuste eest seisavad.
Ettepanek: panna paika iga konkreetse tegevuse koordineerija.
Noorte treeningud ja demod: Ake
Mentorprogramm: Vahur
Klubi koondis: Mati
Algajate võistlused: Priit
Otsustati: kinnitada eelnev nimekiri vastutama oma valdkonna tegevuse koordineerimise eest.

6.

Jooksvad küsimused
6.1 EGL-i poolt korraldatava golfboxi koolituse osas on tehtud EGL-ile ettepanek tulla koolitust
tegema Tartusse 30.aprillil. Klubi poolt võtavad osa sekretär, Mati ning Toomas. Väljak soovib saata
oma

esindajad

samale

koolitusele.

Kulud,

mis

tekivad

seoses

koolitaja

transpordiga,

kompenseeritakse klubi ja väljaku poolt kahasse.
6.2 Seoses EDS ringi registreerimise protsessiga on täiendus, et EDS ring, mis sooritatakse
väljaspool koduväljakut tuleb registreerida ainult selleks ette nähtud protseduuri alusel. Golfboxis
ringi registreerimine ei ole aktsepteeritav.
6.3 EDS ringi protseduurireeglid töötleb Mati lihtsamalt arusaadavamaks, misjärel kinnitab juhatus
lõpliku versiooni ning see saadetakse klubiliikmetele laiali ning lisatakse kodulehele. Lisaks
muudele punktidele tuleb kirja panna selgelt, kes on score cardi tulemuste kinnitaja golfboxis.
6.4 Väljakule tuleb EDS ringi score card’ide tarvis üles panna klubi postkast. Priit tegeleb postkasti
ostmise ning paigaldamisega.
Koosoleku juhataja
Andres Gailit

Koosoleku protokollija
Ursula Muts

