MTÜ Otepää Golfiklubi juhatuse koosoleku protokoll nr. 26.05.11

Kuupäev: 26.mai 2011.a.
Koosoleku kellaaeg: 9.00 – 11.00
Asukoht: BaltOil Tallinna kontor, Jüri Tehnopark,Kesk tee 9
Koosoleku juhataja: Ake Andressoo
Koosoleku protokollija: Aire Siim
Osalejad: Ake Andressoo, Juhan Kolk, Tarmo Tsernjavski,
Pekka Mononen, Aire Siim

Pärvakord:
1. EGL 30.05.2011.a. toimuva üldkoosoleku temaatika.
2. OGK 19. mai toimunud OGK üldkoosoleku arutelu
3. Klubiliikmete ettepaneku arutelu Rajamängu võistlusjuhendi ja gruppide
muutmiseks.

Ettepanekud ja otsused:
1. Ettepanek: Toetada EGL - i ettepanekut liidu liikmemaksude ja tasude
muutmise ettepaneku korra kohta 2011 aastaks ( vt käesoleva protokolli
lisa) alljärgnevate täpsustustega:
a) EGL võimaldab liikmesklubile viimase poolt kokkukorjatavate ja EGL-ile
tasutavate HCP arvestust soovivate klubiliikmete litsentsitasude eest
( 16 EUR liikme kohta aastas) golfbox- i HCP ja võistlusmooduli kasutuse
ilma täiendava tasuta.

b) Liikme litsentsitasus peab sisalduma ka iga HCP arvestust sooviva
klubiliikme mõistlik kindlustuskaitse golfiväljakutel golfimängu käigus
kolmandatele osapooltele tekitatava võimaliku kahju eest. Nimetatud
kindlustuskaitse peaks jõustuma hiljemalt 2011 a jooksul !
c) Eeltoodud ettepanekute heakskiitmisel EGL üldkoosoleku poolt
aktsepteerida 2010 aastast tulenevad vaidlusalused EGL-i nõuded OGK
vastu ja need tasuda .
Poolt, 5 juhatuse liiget
2 . Ettepanek: Juhul, kui EGL üldkoosolek kinnitab ülaltoodud liikmemaksude
korra, siis esitada OGK üldkoosolekule kinnitamiseks OGK 2012 aasta
liikmemaksude osas alljärgnev muutmisettepanek : klubi iga-aastane liikmemaks
on 50 € / juuniorid 5 eur. HCP arvestust soovivad klubiliikmed tasuvad OGK-le
täiendavat EGL-i litsentsitasu 16 € /juuniorid 4 € .
Poolt, 5 juhatuse liiget
Arutati 19.05.2011 toimunud OGK üldkoosoleku päevakorra mittekinnitamise
põhjusi ja uue üldkoosoleku kokkukutsumist. Väljakuulutatud üldkoosoleku
toimumise ajaks 19.05.2011 kogunenud klubiliikmed soovisid kohapeal muuta
juba väljakuulutatud päevakorda ja lisada sinna eelarvega seotud punkti. OGK
põhikiri ei võimalda kahjuks ilma kõigi klubiliikmete nõusolekuta üldkoosoleku
toimumise ajal päevakorda muuta, seega tuleb eelarve põhjalikumaks
aruteluks kokku kutsuda täiendatud päevakorraga erakorraline üldkoosolek.
Samuti on juhatuseni jõudnud mitmete aktiivsete klubiliikmetel mõtteid klubi
2011 a tegevusplaanide ja eelarve täiendamiseks .

3. Ettepanek: Eelarve ja tegevuskava osas uute heade ettepanekute saamiseks
ja formuleerimiseks kutsuda asjast huvitatud OGK liikmed ja OGK juhatuse
liikmed 31. mail kell 17.00 toimuvale ühisarutelule , asukoht TREFF-i kontor,
Teguri 55. Arutelul saab ülevaate eelarve reaalsetest laekumistest seisuga
31.05.2011, samuti otsime koos võimalusi täiendavate tulude teenimiseks.
Ootame ka värskeid ideid ja ettepanekuid klubi tegevuskava ja eelarve
täiendamiseks

Poolt, 5 juhatuse liiget
Kokkukutsumisteatele lisada 13.01.2011 juhatuse poolt kinnitatud eelarve.
4. Ettepanek: Kutsuda kokku OGK erakorraline üldkoosolek 16 juunil 2011 a
algusega kell 19:00, asukoht täpsustub,
Päevakord:
1. OGK 2010 majandusaasta aruande ja revidendi järeldusotsuse kinnitamine
2. 2011 revidendi valimine
3. 2011 a eelarve
4. 2012 a liikmemaksude kinnitamine

Poolt 5 juhatuse liiget.
5. Rajamängu võistluskomitee esitas ülevaate registreerunutest ,
võistlusjuhendist, loosimisprotseduurist ning liikmete poolt laekunud
ettepanekutest võistlusgruppide muutmiseks .
Ettepanek : Jätta jõusse võistluskomitee otsus ja väljakuulutatud alagrupid.
Poolt 5 juhatuse liiget.

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Ake Andressoo

Aire Siim

