MTÜ Otepää Golfiklubi

juhatuse koosoleku protokoll nr 14.04.2014

Kuupäev: 08.detsember 2014.a.
Koosoleku algusaeg: 18.00
Koosoleku lõpp: 20.15
Asukoht: Tartu, Tref kontor
Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Lea Schmidt, Cliona Georgia Dalberg, Toomas
Murulo, protokollija Ursula Muts, raamatupidaja Raul Koni
Koosoleku päevakava:
1.

Käesoleva hooaja kokkuvõte (toimkondade kaupa eraldi)

2.

2015. aasta hooaja tegevuskava

3.

Jooksvad küsimused

Ettepanekud ja otsused:
1. Käesoleva hooaja kokkuvõte
Võistlustoimkond – Priit
Arutati 2014. aasta võistluseid ning plaane 2015. aastaks Muutuseid on vaja teha Edetabelis,
Rajamängus ja Tule Rajale sarjas. Siduda võimalusel noortetööga.
Naiste Ühistegevus – Lea
Sel hooajal toimus naistele 5 ühisüritust-võistlust. Iga võistlus oli organiseeritud erineva kolmeneljaliikmelise toimkonna poolt. Võistlused toimusid kord kuus kokku lepitud ajal. Osavõtt neist oli
aktiivne ning naised olid organiseerituga rahul. Uuel hooajal planeeritakse samadel alustel
jätkamist. Andres tegi ettepaneku, et naiste toimkond võiks võtta organiseerida ka nn perevõistlusi
– a la „Isade ja poegade“, „Emade ja tütarde“ tuurid või võistlused vms.
Noored - Cliona
Toimusid trennid nädala sees Valdek Apivala juhendamisel, pühapäeviti Priit Jalasto juhendamisel.
Jalasto trenne võiks uuel hooajal võimalusel rohkem teha. Uue hooaja EGL poolt osaliselt
rahastatud trennide jätkumine sõltub Ryder Cup’i rahade saamisest. Laager samasuguselt toimuda
ei tohiks, oli liiga keeruline. Osa võttis ca 30 last, esimesel päeval oli abis ka Eva Peedimaa, kuid
teisel päeval läks keeruliseks. Seoses sellega plaanis uuel hooajal teha laager edasijõudnutele ja
algajatele eraldi või leida mõni muu lahendus, kuidas laagrit paremini korraldada.
EGL on võtnud plaani suurendada liikmetasu 10 eurot, osa sellest jagataks tagasi klubide noortetöö
jaoks. Hetkel veel projekti järgus, kuid kavas kõiku lasta 2016.
Nädala siseselt peaksdi trennid samamoodi jätkuma.
Rauli kommentaar: noortelt tuleks ikka litsentsitasu võtta, olenemata vanusest. Arutelu käigus leiti,
et EGL peaks panema alampiiri, kelle eest ei tohiks litsentsitasu siis võtta, kuid nad oelks ikka
golfboxis olemas ja ka igal pool arvel.
Cliona: Eesti Golfikooli filiaal võiks olla Otepääl.
Eesmärk 2015 võiks üks olla ka mingi nn Peregolfi võistlus või sari – väljak nõus panustama, kui
hea idee.
HCP ja reeglid – Toomas
Võistlustel peaks kindlasti olema kohtunik.
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Toomas lubas saata hinnakirja, mida kohtunikud võistluste läbiviimiseks küsivad ning mida see
hind sisaldab.
Kohtuniku ülesanne peaks olema lahendada võistlustel operatiivselt probleeme.
Reeglite koolitus – 1 koolitus vajadusel juurde (naised, lapsed jms)
Talgud
Vajalik teha ettepanek Kristi Laurile talgute osas. Vaja selget kava, mida vaja teha, klubi toetab.
Seeniorid
Kes hakkaks seenioride tööd vedama? Ursula võtab mõnega ühendust, teeb ettepanekuid.
Lõpupidu
Küsitlusse panna, millal ja kus teha? Kuupäevad kohe paika valikuks.
Küsitlus
Väljaku teema sisse
MrJakobi kohta küsimused

2. Jooksvad küsimused
2.1 Uute liikmete vastuvõtt
Juhatuse poolt võeti meili teel klubiliikmeks ühehäälse hääletamise alusel järgmised isikud:
1. Eneli Lattik
2. Kadi Looga
3. Volli Kalm
4. Kaimar Mölder
5. Tiina Maisvee
6. Lauri Looga
7. Indrek Oolup
8. Anti Kitt
9. Tõnu Bergmann
10. Kuido Ivandi
11. Karoliina Kõrgesaar
12. Martin Kotkamäe
13. Mathias Kreisman
14. Mihkel Paloots
15. Eeva Pärn
16. Roland Pärn
17. Märten Peedimaa
18. Janeli Reimand
19. Urmas Türk
20. Risto Uustal
21. Birgit Treimann
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22. Margus Guitar
23. Peeter Kessa

Koosoleku juhataja
Andres Gailit

Koosoleku protokollija
Ursula Muts
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