MTÜ Otepää Golfiklubi korraline üldkoosolek 03.06.2019

Koosoleku algus: kell 18.00
Koosoleku lõpp: kell 20.30
Asukoht: Hotell Sophia koosolekute ruum, Ringtee 75, Tartus
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

OGK 2018 majandusaasta aastaaruande kinnitamine
OGK 2019 aasta eelarve
Revidendi valimine
OGK liikmeks astumise avalduse muudatus
Ülevaade 2019 hooajal toimuvast

MTÜ Otepää korraline üldkoosolek on otsustusvõimeline. Kohal on 27 klubi liiget liikmetest
(kokku tasunuid 171), kes olid tasunud liikmemaksu 30. aprilliks 2019. Seega on koosolek
otsustusvõimeline. Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik üle 50% liikmete nõusolek ehk 15 häält.
Esitati ettepanek valida koosoleku juhatajaks Toomas Murulo, protokollijaks Krista Zeik.
Poolt 27 häält, vastu O, erapooletuid 0.

1. OGK 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
Vaadati üle majandusaasta aruande tulud- kulud, liikmed esitasid küsimusi aruande
kohta. T. Murulo ja R. Koni andsid vastused esitatud küsimustele.
Klubiliige M. Laurson tegi ettepaneku, et klubi juhatus saadab liikmeskonnale
seletuskirja majandusaasta aruande kohta. Juhatus oli ettepaneku poolt.
T. Murulo tegi ettepaneku kinnitada OGK 2018 majandusaasta aruanne.
Poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0.
2. 2019 eelarve
Toomas Murulo tutvustas 2019 aasta eelarvet.
Esitati küsimusi eelarve ridade kohta, liikmeskonna poolt esitati täiendusi ning
parandusi.

T. Murulo tegi ettepaneku kinnitada OGK 2019 majandusaasta eelarve.
Poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0.

3. Revidendi valimine
2018 hooaja revident G. Kütaru ei olnud nõus jätkama revidendina, uut kandidaati ei
olnud juhatus üldkoosoleku ajaks leidnud.
T. Murulo tegi ettepaneku lükata antud päevakorrapunkt järgmise üldkoosoleku
päevakorda.
Poolt 27 , vastu 0, erapooletuid 0.

4. OGK liikmeks astumise avalduse muudatus
Otepää Golfiklubi põhikirja punkti 11 olemasolev sõnastus:
11. OGK liikmeks saamiseks tuleb esitada avaldus koos kahe liikme soovituskirjaga
OGK juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise või keeldumise otsustab juhatus 1 kuu
jooksul avalduse ja soovituskirjade laekumisest.
Otepää Golfiklubi põhikirja punkti 11 uus sõnastus:
11. OGK liikmeks saamiseks tuleb esitada avaldus OGK juhatusele. Liikmeks
vastuvõtmise või keeldumise otsustab juhatus 1 kuu jooksul avalduse ja
soovituskirjade laekumisest.

Poolt 27 , vastu 0, erapooletuid 0.

5. Ülevaade 2019 hooajal toimuvast
Toomas Murulo andis ülevaate, mis on klubis käesoleval hooajal toimumas.
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