
MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku   protokoll  nr.06.06.2012 

Kuupäev:  06.juuni 2012.a. 

Koosoleku algusaeg: 17.00 

Koosoleku lõpp: 19:30 

Asukoht:  AS Tref kontoris, Teguri 55, Tartu 

Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Toomas Murulo, Villu Ehrlich, sekretär Ursula 

Muts, raamatupidaja Raul Koni 

Puudusid: Helbe Sinimäe, Ake Andressoo, Vahur Roht 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2. Üldkoosolek 

3. Muud küsimused 

 

Ettepanekud ja otsused:  

1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

Otsustati: Kinnitada päevakord, koosoleku juhatajaks valiti Andres Gailit ja protokollijaks Ursula 

Muts 

2. Üldkoosolek 

Ülevaate 2011. aasta aastaaruandest ja tegevusaruandest annab üldkoosolekul Andres, 

numbrite poole kannab ette Raul. Esimese üldkoosoleku punkti all, kus toimub 2011.aasta 

aaastaaruande kinnitamine, alapunktina võetakse vastu ka revident. Revidendi kandidaadi 

esitab Villu Ehrlich. Revidendi kandidaat on Harry Värv. 

3. Muud küsimused 

3.1 Uute liikmete vastuvõtt. 

Klubi juhatusele on liikmeks astumise taotluse esitanud järgmine inimene: 

1. Hannes Noormets 

Otsus: Võtta vastu eelpool nimetatud isik. Lisaks võeti juhatuse poolt meili teel klubiliikmeteks 

Marko Muts ja Eduard Rääts ühehäälse hääletamise alusel. Sekretär lisab uued liikmed üles 

kodulehele ning saadab, kellele vajalik, juhised aktiivseks klubiliikmeks saamiseks. 

3.2 Juunikuu treeninkava 

Ettepanek teha eelarves ja tegevuskavas lubatud treeningpäev 30.juunil. Vajalik on eelnevalt 

koostada päevakava. 

Otsustati: Treeningpäev viiakse läbi 30.juunil Otepääl. Vastutavaks korraldustoimkonnaks määrati 

Ake, Vahur ning Valdek. Päevakava tuleb eelnevalt esitada sekretärile, kes saab seda tutvustada 

treeningpäeva välja reklaamides. 

3.3 Noorte demopäev ja treeningud mais  

Noorte demopäev mais on Otepää koolides läbi viidud. Treeningud mais on vastavalt 

treeningkavale läbi viidud. Puudub aruanne. Sekretär küsib selle Valdekult tagant järele.  

3.4 Laste golfilaager 



Vastavalt 2012.aasta eelarvele ja tegevuskavale, mis on vastu võetud 13.01.2012 klubi juhatuse 

poolt, peab suve jooksul toimuma laste kahepäevane golfilaager. Laager võiks toimuda koos 

telkimisega. 

Otsustati: Laagrist saavad osa võtte klubiliikmete lapsed ja lapselapsed vanuses kuni 18 aastat. 

Treeninglaager saaks toimuda juulikuus, mil klubi ja väljaku kalendris toimub kõige vähem üritusi. 

Korraldustoimkonda määrati Ake, Helbe, Valdek, kes panevad paika kuupäevad ning programmi.  

3.5 Otepää Golfiklubi hooaja lõpupidu 

Ettepanek korraldada 2012.aasta lõpupidu Viljandimaal Olustvere lossis. 

Otsustati: Lõpupidu saab toimuma 16.novembril Olustvere lossis Viljandimaal. 

Korraldustoimkonna töö eest vastutab Vahur. 

3.6 President Cup’ile tagasivaade 

Tagasiside võistluste korraldusliku poole pealt oli üldiselt positiivne, kuid on mõned nüansid, mida 

tuleb järgnevate võistluste korralduse juures kindlasti paremini teha. Nt tekitas probleeme pikk 

võistluse aeg jms. Järgmiste võistluste võistluskomiteed planeerivad teha ümberkorraldusi 

võistluste sujuvamaks läbiviimiseks. 

3.7 Sekretäri kohusteäitja määramine 

Seoses sekretäri dekreeti minekuga, on vajalik määrata tema dekreedis ja lapsehoolduspuhkuse 

ajal olekuks kohusetäitja. Ettepanek – sekretäri kohusetäitja on Priit Visnapuu. 

Otsustati: Sekretäriga lõpetatakse tööleping ning sõlmitakse sekretäri kohusetäitja Priit 

Visnapuuga tööleping alates 01.06.2012. 

 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 28.juunil 2012 Otepääl, millest palutakse osa võtta ka väljaku 

esindajatel. 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                          Koosoleku protokollija       

Andres Gailit                                                      Ursula Muts 

 


