MTÜ Otepää Golfiklubi

juhatuse koosoleku protokoll nr 06.04.2015

Kuupäev: 06.aprill 2015.a
Koosoleku algusaeg: 17.30
Koosoleku lõpp: 19:50
Asukoht: Tartu, Tref kontor, Teguri 55
Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Cliona Georgia Dalberg, Toomas Murulo,
protokollija Ursula Muts, raamatupidaja Raul Koni, kapten Mati Laurson
Puudus: Lea Schmidt
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Ettepanekud ja otsused:
1. 2015. aasta eelarve. Laste- ja noortetöö rahastamine
Noortetöö jaoks ootab OGK raha EGL-ist. EGL on taotluse teinud Kulkasse, kust ei ole siiani vastust.
Laste- ja noortetöö jaoks arvestab OGK vahendid eelmiste aastate kasutamata jäänud kasumist ja
liikmemaksust.
Käesoleval aastal planeerib Noortetoimkond (Cliona Dalberg, Eeva Peedimaa) keskenduda aastal 2014
trennides käinud lastele ning panna nad rohkem harjutama – luua preemiaprogramm tublimatele ning
hakata osa võtma juuniorite võistlustest üle Eesti. Soovitakse kaasata ka rohkem lapsi, kuid selle
jaoks efektiivne tegevuskava puudub. Saaremaa eeskujul tuleks proovida golf lülitada kehalise
kasvatuse programmi Otepää Gümnaasiumis. Kaasata rohkem kohalikke inimesi.
Noortegolfi projektis osalevad lapsed võiks kaasa lüüa Tule Rajale võistlussarjas.
Premia etapp Otepää väljakul jääb toimumata, kuna osapooled ei saanud kokkuleppele. Tuleb üritada
noored viia sama sarja teistele etappidele teistel väljakutel.
Kõik noored, kes võtavad osa Noortegolf 2015 programmist, peavad astuma klubiliikmeteks. Seda
mitmel põhjusel. Kõigepealt tähendab klubiliikmelisus nähtavust ka väljapoole klubi, st EGL saab
arvestada, palju OGK-s on noori ning nii on ka OGK-l endal kergem arvestust pidada, palju on noori,
kes trennis käivad. Teiseks annab liitumine klubiga koos litsentsi tasu maksmisega kindlustuse, mida
vajavad noored nii enda kui teiste kaitseks. Kolmandaks tasub klubi noortetöö eest arvesse mineva
summa, mistõttu on vajalik, et noored oleksid ka klubiliikmed.
Otsustati: Noortetööks kinnitati eelarvesse kokku lepitud summa, lisaks PRO Valdek Apivala töö.
Noored peavad astuma klubiliikmeteks, kes soovivad osa võtta Noortegolf 2015 programmist.
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2. PRO leping 2015
PRO lepingu kehtivus on olnud siiani kokku 6 kuud, selle eest eelmisel aastal tasuti kokku koos
noortetrennidega 2200 euri.
Idee viia leping teenusepõhiseks, st tuleb konkreetselt kontrolli all hoida, kui palju teenust on klubi
saanud ning vastavalt sellele ka prole tasuda. Iga kuu alguses peab pro esitama eelmisel kuul tehtud
tööde akti, mille sekretär ja raamatupidaja üle vaatavad ning kinnitavad, seejärel tasutakse arve, kui
soovitud ja tehtud teenus vastavad kokkuleppele. Kui teenus on jäänud saamata, vähendatakse
vastavalt kokkulepitud summat. Kui mingi teenus jääb eelmisel kuul tegemata, võib ta järgmisel kuul
teenuse järgi teha või asendada ning saab vastavalt ka tasustatud.
Otsustati: Priit saab Valdekuga kokku ning räägib klubi soovid lahti.

3. Edetabel 2015 arutelu
Aastatel 2010-2014 kasutusel olnud Edetabeli sari on end ammendud. Tagasisidet on saadud ka kahel
viimasel aastal klubiliikmetelt. Kas üldse ära jätta?
Andrese arvates võiks hakata pidama jookvalt parima löögitulemuse tabelit. Järgnes arutelu, mille
käigus otsustati ära jätta selline edetabel.
Otsustati: Seni kehtinud Edetabelit enam läbi ei viida.

4. EGL toimkondadesse osalejad
Tulenevalt EGL viimasel üldkoosolekul tehtud põhikirja muudatustest, on vajalik teha muudatused EGL
toimkondades osalejate osas ning nimetada juurde uusi inimesi uutesse toimkondadesse.
Siinkohal ülevaade EGL-is seni toimetanud toimkondade kohta (kommentaarid Piret Sepalt):
Seeniortoimkond töötab täna koosseisus:
 Anne Petter (Niitvälja GK)
 Ülo Vahimets (Niitvälja GK)
 Tõnu Toompuu (Saaremaa GK)
 Tiit Rääk (Suuresta GK)
 Kalle Lahe (Valgeranna GK)
 Villu Maamägi (Otepää GK)
 Toomas Kull (EGCC)
 Maido Pajo (EGCC)
 Jüri Kalda (EGCC - toimkonna juht)
Ülevaade: reaalselt toimiv toimkond, käib koos 3-4 korda aastas. Korraldavad seeniorite
golfiga seonduvat tegevust Eestis (seenior tuuri ja reise seenioritele).
Naistetoimkond:
 Riina Paluvee (Saaremaa GK - toimkonna juht)
 Merle Eenmaa (Niitvälja GK)
 Ruth Laos (EGCC)
 Helbe Sinimäe-Ambus (Otepää GK)
 Mari-Krõõt Fridolin (Valgeranna)
 Ljudmilla Prantsuzova (Suuresta GK)
 Anne Petter (Niitvälja GK)
Ülevaade: toimkond pole koos käinud alates 1.nov. 2013. Naistepäeva ja Naistekarika
toimumisse on panustanud Riina Paluvee ja Merle Eenmaa.
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Noortetoimkond:
 Mats Soomre (Niitvälja GK - toimkonna juht)
 Paul Põhi (Niitvälja Golfikool)
 Priit Jalasto (Eesti Golfikool)
 Rain Lokotar (EGCC)
Ülevaade: 2014 sügisel kohtusid toimkonna liikmed ja lisaks neile ka Eesti Golfikooli
tegevjuht Andres Soo. Koosolekul tegid kõik ülevaate sellest, mis hooaja jooksul tehtud sai.
Saavutusspordi toimkond:
 Marko Palm (Niitvälja GK - toimkonna juht)
 Rein Raudsepp
 Enrico Villo (peatreener)
Reeglite ja HCP komitee
Komitee töötab suurepäraselt
kompetentsi alusel.

Heinu

Klaasi

juhtimisel. Komitee on

komplekteeritud

 Heinu Klaas (komitee esimees)
 Teele Tohver (reeglid)
 Raivo Tinn (hcp süsteem)
 Lembit Dalberg (koolitus ja kohtinikutegevus)
 Rein Unn (golfivõistlused ja kommunikatsioon)
Otsustati: OGK nimetas toimkondadesse järgmised inimesed kompetentsi alusel:
Seeniorite toimkond – Villu Maamägi
Naiste toimkond – Lea Schmidt
Noorte toimkond – Cliona Dalberg
Saavutusspordi toimkond – Kristo Tullus
Reeglite ja HCP komitee – Lembit Dalberg
Mid-amatööride toimkond – Martti Martin

Arengutoimkond – Toomas Murulo esimeseks koosolekuks, v-b ka edaspidi.
Toimkondades olemine tähendab reaalset vabatahtliku tööd EGLi eesmärkide elluviimiseks.

5. Talgud
Info Ursulalt, kes Kristiga antud teemal vestles: klubil on olemas tööde nimekiri (saadetud Andresele
ja Matile), mida väljak soovib sel kevadel klubi poolse abiga ära teha. Kõige olulisem praegu korda
teha klubihoone ümbrus. Väljakul pole võimu teha korda bunkreid, millest varasemalt juttu on olnud.
Väljak palub sponsorkorras abi multši ja liiva osas. Samuti võiks klubi ise välja pakkuda, millal talgud
toimuda võiksid, selleks kasutada golfboksi abi. Päev võiks-peaks olema pühapäeva hommikupoolik.
Mati: mõistlik oleks teha kord-paar aastas divotiringid, kus kõik mängijad väljakul parandaksid
divotiauke. Muruseeme ja ämbrid väljaku poolt.
Otsustati: Klubihoone ümbruse korda tegemiseks on klubi valmis enda poolt tagama tööjõu ning
elementaarsed tööriistad, ülejäänud väljakult. Väljak peab ise kuupäeva välja pakkuma. Ursula võtab
Kristiga ühendust.
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6. Klubi põhikirja muutmine
EGL muutis viimasel üldkoosolekul oma põhikirjas muu hulgas ka presidendi ja juhatuse olemuse
põhimõtet. Väljavõte EGL põhikirjast: Liidul on 1 [ühe] kuni 3 [kolme] liikmeline juhatus, mis seda
juhib ja esindab. Juhatusse kuulub Liidu president ja lisaks temale kuni 2 [kaks] liiget. Juhatuse liikme
kandidaadid seab üles president. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt presidendi poolt seatud
kandidaatide seast. President, kes on ühtlasi juhatuse esimees, valitakse teistest juhatuse liikmetest
eraldi. Igal Liidu liikmel on õigus seada üles 1 [üks] presidendi kandidaat . President valitakse
üldkoosoleku poolt 3 [kolmeks] aastaks. Liidul on nõukogu, kelle liikmete hulk ei ole arvuliselt piiratud.
Nõukogu liikmeteks on: iga Liidu toimkonna ja komitee poolt nimetatud 1 [üks] nõukogu liige.
Andres: Kas muuta ka OGK juhatuse töö toimkonna põhiseks? St on 1-3 liikmeline juhatus ja
nõukogu? Kindlasti tasub kaalumist mõte, et kõigepealt valitakse president, kes siis esitab oma
meeskonna. St üldkoosolek valib presidendi, kellel juba on oma meeskond ja visioon olemas.
Üldkoosolek kinnitab kõigepealt presidendi ning seejärel presidendi esitatud kandidaadid. Kas jõuame
kevadiseks üldskoosolekuks ette valmistada või jääb sügiseks? Kas üldse antud põhimõte oleks
vastuvõetav? Sobivuse korral peaks keegi olemasoleva põhikirja üle vaatama.
Otsustati: Nõukogu põhimõtte kasutamine on OGK puhul ebavajalik ja ülepaisutatud. Presidendi
valimine üldkoosoleku poolt on sobilik lahendus. Priit räägib Paavo Uibopuuga praeguse põhikirja
ülevaatamisest ning vajalike muudatuste tegemisest. Üle tuleb vaadata ka tagasiastumise punkt.
Võimaluse korral üritada muudatused läbi viia kevadisel üldkoosolekul.

Koosoleku juhataja
Andres Gailit

Koosoleku protokollija
Ursula Muts
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