MTÜ Otepää Golfiklubi

juhatuse koosoleku

protokoll nr. 28.03.2013

Kuupäev: 28.märts 2013.a.
Koosoleku algusaeg: 15.00
Koosoleku lõpp: 18.40
Asukoht: AS Tref kontoris, Teguri 55, Tartu
Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Helbe Sinimäe, Vahur Roht, Toomas Murulo,
Ake Andressoo, külaline Ursula Muts, külaline Mati Laurson, külaline Raul Koni
Puudus: Villu Ehrlich
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. 2012. majandusaasta aruande kinnitamine – Lisa 1
3. 2013. aasta võistluskalendri (Lisa 2) kinnitamine ja võistluste organisatoorne pool:
sponsorlus, aktivistid, logoga seonduv
4. Ülevaade tegevuskavast (Lisa 3) ja valdkondade tööst 2013. aastal
5. Muud küsimused: üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra arutamine, EGL-i ülskoosoleku ja
mõttekoja arutelu, väljaku rekonstrueerimise arutelu
Ettepanekud ja otsused:
1.

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

2.

2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Raul andis ülevaate 2012. aasta majandusaasta aruande kohta. Juhatus peab 2012. aasta
majandusaasta aruande kinnitama ennem üldkoosolekut.
Ettepanekud:
1) 2012. aasta majandusaasta aruande kohaselt tekkis Otepää Golfiklubil mõistliku
majandamise tulemusena 2012. aasta hooajal ülejääk 4610 eurot ja 30 senti. Kanda
nimetatud summa 2013. aasta eelarvesse reservi reale.
Otsustati: Juhatus peab 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitama ennem üldkoosolekut.
RIK-is allkirjastavad juhatuse liikmed aruande esimesel võimalusel, hiljemalt 01.04.2013 õhtuks.
Kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul ning 2012. aasta majandusaasta
ülejääk kanda 2013. aasta eelarve reservi reale.

3.

2013. aasta võistluskalendri kinnitamine ja võistluste organisatoorne pool: sponsorlus,
aktivistid, logoga seonduv
Priit tutvustas 2013. aasta võistluste juhendeid ning muudatusi võrreldes möödunud hooajaga.
Eelmise aastaga võrreldes on juures kaks võistlust – üks ainult naistele ning teine ainult meestele,
eeldatavalt ainult oma klubi liikmetele; muudatused on ka Klubi Meistrivõistluste võistlusklassides.
Muudatused tehti muu hulgas arvestades eelmise hooaja lõpus klubiliikmetelt saadud tagasisidet
(Kokkuvõte Lisas 4). Tekkis arutelu võistluskomitee ning võistluste korralduskomitee osas. Priit tegi
ettepaneku kaasata võistluste korralduskomiteedesse aktiivsemaid klubiliikmeid, vabatahtlikke.
Sponsorlusega tuleb tegelema hakata ennem hooaja võistlusi. Sponsorite kaasamise eesmärgiks
võistluste korraldamisse on rikastada võistluste auhinnalauda või vähendada võistluste kulusid.
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Sponsor/annetaja saab annetatud summalt tulumaksu tagasi, kuna MTÜ Otepää Golfiklubi on
kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.
Ettepanekud:
1) Kinnitada võistlusjuhendites ainult võistluskomitee, kes lahendab iga konkreetse võistluse
ajal tekkinud küsimused ja probleemid. Võistluse korralduskomitee lepitakse iga võistluse
puhuks eraldi kokku. Vajalik koostada võistluste korralduskomiteedele checklist (tegevused,
mis peavad olema tehtud).
2) Priit tegi ettepaneku, et Klubi Meistrivõistlustel võiks olla ka naiste grupi võitjal sarnaselt
meeste grupi võitjale kas pintsak või vest vms.
3) Sponsorite leidmisega tuleb tegeleda ühtsete
eestvedaja/vastutaja, kes tegevust kureerib.

põhimõtete

alusel

ning

peab

olema

4) Andres tegi ettepaneku, et hooaja avavõistluseks tutvustame avalikkusele klubi logot ning
seda tutvustatakse uue lipu näol. Mati ettepanek, et President Cup’il võiksid juba olla olemas
mõned meened – nt tikandid vms.
Otsustati: Kinnitada võistluskalender esitatud kujul. Võistluste korralduskomiteede osas teeb Mati
ettepanekud ning saadab juhatuse liikmetele meili teel arvamuste avaldamiseks laiali, hiljemalt 20.
aprilliks. Sponsorite leidmise ja tegelemise eest 2013. aasta hooajal vastutab Vahur Roht ning
koostab hiljemalt 20.aprilliks konseptsiooni. Hooaja avavõistlusel tutvustatakse klubi uut logot uue
lipu heiskamisega. Ake otsib oma arvutist üles riiete näidised, millest võimalusel valitakse Klubi
Meistrivõistluste naiste grupi võitja jaoks sobiv variant ning saadab esimesel võimalusel näidised
juhatuse liikmetele laiali.
4.

Ülevaade tegevuskavast ja valdkondade tööst 2013. aastal
Esialgne tegevuskava on sobiv ning piisav ega vaja esialgu lisategevusi. Vajadusel tehakse hooaja
jooksul tegevuskavasse täiendusi/parandusi.
Valdkondade osas on kõige suurem rõhk sel aastal noorte- eelkõige lastetööl, millega tegeleb Ake.
Ake püüab kaasata tegevusse aktiivsemaid lapsevanemaid, kelle lapsed talvises treeningkeskuses
ka lastetrennidest osa võtsid. Eesmärgiks välja selgitada nende ootused ja vajadused. Samuti
vajalik kiiremas korras paika panna suvine laste golfilaagri aeg ning tegevused.
Kevadine golfireis klubiliikmetele Lätti võiks tulla kõne alla vastavalt ilmale, kuna ilm ka seal
samalaadne kui Eestis.
Otsustati: Ake suhtleb lastevanematega ning kaasab aktiivsemad algavaks hooajaks tööks
lastega. Reeglite koolitus planeeritakse teha aprillis-mais nii pea, kui ilm lubab ning seda viivad läbi
Toomas ja/või Mati. Golfireis klubiliikmetele otsustatakse kiirkorras vastavalt ilmale.

5.

Muud küsimused: üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra arutamine, EGL-i üld–
koosoleku ja mõttekoja arutelu, väljaku rekonstrueerimise arutelu
Ettepanekud:
Raul tegi ettepaneku muuta klubi põhikirja punkti 15, milles 30 päeva asemel kasutada sõnastust
„vähemalt 7 päeva“. Antud ettepanek tuleb panna üldkoosolekul hääletusele.
Üldkoosoleku päevakava:
1. OGK 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. OGK 2013. aasta eelarve kinnitamine
3. Klubi põhikirja punkti 15 sõnastuse muutmine
10.aprillil toimub EGL-i üldkoosolek, kuhu OGK-st peab keegi minema. EGL-ist saadeti meili teel
EGL strateegiasuundade arutelu_10.04.2013 (Lisa 4) ning oodatakse klubidelt tagasisidet.
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Otepää golfiväljaku rekonstrueerimise osas on Benno Maaring teinud ettepanekuid väljaku
omanikele. Väljak on teatanud, et neil ressursid muudatuste tegemiseks puuduvad ning ootavad,
et klubi ehk leiab võimalused rekonstrueerimised sisse viia. Muudatuste eesmärkideks on muuta
väljak mängitavaks ka valgetelt tiidelt, misjärel väljak rate’ida ja slope’ida. Antud teema osas on
aru pidanud Mati ja Andres ning Mati ka koos Andriga. Väljaku omanikud saavad omalt poolt
tegevust kaasa aidata ainult omapoolsete toodete pakkumisega – nt mehaanismide kasutamise
puhul pakutakse kasutada golfiautosid jne.
Otsustati: Üldkoosolek saab toimuma avavõistluse järgselt – 04.05.2013 kell 15.00 klubihoones.
Juhatus kinnitas üldkoosoleku päevakava vastavalt ettepanekule. EGL-i üldkoosolekule mineja osas
otsust ei tulnud. Väljaku rekonstruaarimise asjus istutakse kokku peale 10.aprilli ning otsustatakse,
mida edasi tehakse.

Koosoleku juhataja
Andres Gailit

Koosoleku protokollija
Ursula Muts
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