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külalisena Mati Laurson
Puudusid: Toomas Murulo, Villu Ehrlich, Helbe Sinimäe, Vahur Roht
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4. Jooksvad küsimused
1.

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

2.

2012.hooaja lõpuüritus
1.1

Ursula esitles ürituse konseptsiooni ning eelarve. Lisad 1 ja 2

1.2

Priit andis ülevaate nominentidest.

Otsustati: Ürituse konseptsioon ja eelarve ning ülevaade nominentidest kõigile teistele juhatuse
liikmetele arvamuse avaldamiseks meili teel laiali saata. Ursula saadab tänukirjad
koostööpartneritele, samuti teistele klubidele ning tänab koostöö ning meeldiva hooaja eest.
3.

OGK Logo
Tähtaegselt said valmis kaks edasi arendatud logoversiooni. Kohapeal olnud juhatuse liikmed
valisid pakutud logodest välja ühe.
Otsustati: Ursula saadab kõigile juhatuse liikmetele valitud logovariandi ning meili teel tehakse
lõplik otsus.

4.

Jooksvad küsimused
4.1 Talvine treeningkeskus
Paarist võimalikust talvise treeningkeskuse asukohast sobis kõige enam Tartu Ülikooli peahoone
taga olev hoone, kus on piisavalt ruumi erinevate harjutuskohtade üles panekuks. Samas on selles
ruumis suurem probleem vahendite üles panekul. Seega oleks vajalik kaasata üles panekul ja
maha võtmisel enam abikäsi ja tehnikat, kui eelmisel aastal. Selleks saab Ursula saata välja kirja
üleskutsega. Eelnevalt sõlmitakse leping Ülikooliga. Selleks, et oleks ülikooliga arveldamine
võimalikult lihtne, peaksid talvisest treenimisest huvitatud kandma osavõtutasu klubi arvele. Klubi
arveldab ülikooliga. Praeguste plaanide järgi peaks olema osavõtutasu suurus 80 eurot, mille sees
on piiramatu arv kordi võimalik treeningkeskusesse pääseda perioodil 15.november – 15.aprill.
Eraldi tasu eest tuleb soovijail maksta treeneriga tundide eest. Siin vajalik veel üle rääkida
Valdekuga.
Otepääle tuleb samuti kui eelmiselgi talvisel hooajal treeningkeskus, mille ülespaneku eest
hoolitseb Ake.

Talvsed treeningkeskused nii Tartus kui Otepääl on isemajandavad ning klubi eelarvelisi vahendeid
selleks ei arvestata.
4.2 HCP-kaart ning mängijate HCP-d
4.2.1 EGL soovib kohe aasta alguses välja hakata andma uusi HCP-kaarte. Andres andis teada, et
on rääkinud EGL-ist Rein Raudseppaga ning andis mõista, et EGL võiks olukorda muuta. Kuna
praeguse seisu järgi kehtib HCP kaart kalendriaasta, kuid klubid korjavad liikmemaksu alles aprillis,
seab see klubid ebasoodsasse olukorda. Aasta alguses ei ole veel teada, kui palju liikmeid ning kes
täpsemalt klubiliikmeks ka järgneval hooajal saavad. Andres tegi EGL-ile kaks ettepanekut: 1) teha
kõikidele klubidele ettepanek muuta liikmemaksu kogumise tähtaega, 2) kindlustusselts võiks
muuta kindlustusperioodi, võimalusel 01.05 – 30.04, mis kattuks täpselt hooajaga.
4.2.2 Aasta lõpuks on vajalik üle kontrollida klubiliikmete HCP-de õigsus. St. kas staatus on õige –
aktiivne, mitteaktiivne – ning kas HCP on õigel tasemel. Selle jaoks peab HCP komitee tegema
golfboxis ülevaatuse. Toimingute eest vastutab Toomas. Ursula annab Toomasele vajalikest
tegevustest teada.
4.3 Uute liikmete vastuvõtt
Juhatuse poolt on meili teel klubiliikmeteks ühehäälse hääletamise alusel vastu võetud järgmised
isikud:
1. Sulev Tehvand
2. Enn Tupp
Sekretär lisab uued liikmed üles kodulehele ning abistab uusi liikmeid vajaliku informatsiooniga.
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