
MTÜ Otepää Golfiklubi juhatuse koosoleku protokoll nr. 9-04-2010  

 

Kuupäev: 9. aprill 2010  

Koosoleku algus: 17.00 Koosoleku lõpp: 20.00  

Asukoht: Aleksandri pubi, Tartu  

Koosoleku juhataja: Ake Andressoo  

Koosoleku protokollija: Merlin Müür  

Osalejad: Ake Andressoo, Tarmo Tšernjavski, Andres Gailit, Lembit Dalberg, Juhan Kolk, Raul Koni, 

Priit Visnapuu, Aire Siim  

 

Päevakord:  

1. EGLis toimunust ja toimuvast, EGL liikmemaks – Raul Koni;  

2. Kokkuvõte talvistest treeningutest, jooksev finantsseis – Raul Koni;  

3. Otepää Golfiklubi ja Otepää väljaku koostööst, hooldustasude tasumise tähtajad ja kord;  

4. Otepää Golfiklubi embleemi kasutamine;  

5. Otepää Golfiklubi liikmete HCP arvestamine;  

6. Otepää Golfiklubi kodulehekülg – Lembit Dalberg;  

7. Klubiriietus  

8. Jooksvad küsimused  

 

Ettepanekud ja otsused:  

 

1. päevakorra punktina käsitleti jooksva küsimusena reeglite ja etiketi koolituse läbiviimist. Lembit 

Dalberg tutvustab plaani korraldada neljapäeval 15. aprillil kell 17.00 koolitus reeglite ja etiketi alal 

Bo Golfikeskuses Tartus. Koolitusele oodatakse maksimaalselt 30 klubiliiget , etteregistreerimisega. 

Koolituse maksumuseks on 50 krooni ja see tasutakse kohapeal sularahas. Koolitust viivad läbi 

Lembit Dalberg ja Benno Maaring.  

 

2. Raul Koni annab ülevaate kahest 5. aprillil toimunud EGL üldkoosolekust, kus kinnitati 2009 

aasta aruanne, 2010 aasta eelarve, kutsuti tagasi vana juhatus ja valiti uus juhatus ning kinnitati 

liikmemaksude arvestamise kuupäevad. Seejuures mõlemad koosolekud toimusid olukorras, kus 

koosolekud ei olnud otsustusvõimelised, kuna juhatuse poolt oli rikutud koosolekute 

kokkukutsumise korda.  

 

3. Raul Koni annab ülevaate talviste sisetreeningute kuludest ja tuludest. Sisetreeningute 

läbiviimisega jäi klubi 21 210 krooniga kahjumisse. Tehakse järgmised ettepanekud:  

a) 50 % kahjust kannab klubi, 50 % sponsorid;  

b) 100 % sponsorid  

c) 100 % sponsorid, kusjuures klubi ostab Hert Transpordilt 10000 krooni eest matid, pallid ja 

võrgu. Hääletati varianti C, mis sai 6 poolthäält.  

 

4. Ake Andressoo tutvustab Otepää Golf Centeri poolt välja saadetud uudiskirja ja hinnakirja, kus 

on ära toodud hooldustasude hinnad ja maksetähtajad. Kuna hetkel on paljud asjaolud veel 

ebamäärased, arutletakse võimaluse üle koguda klubi mängijate hooldustasud klubi deposiiti ning 

seejärel rääkida läbi väljaku esindajatega. Leitakse siiski, et enne kui klubiliikmetele täpsemat infot 



jagatakse, tuleb läbirääkida väljaku esindajatega. Raul Koni valmistab esmaspäevaks (12. aprilliks) 

klubiliikmetele ette kirja, mis puudutab 2010 aasta liikmemaksu tasumist ning sellele järgnevat 

informatsiooni, kus juhatus palub hooldustasude maksmisega mitte kiirustada, viidates klubi poolt 

algatatud läbirääkimistega maksetähtaegade pikendamise osas.  

 

5. AS Otepää Golfi poolt väljatöötatud Otepää Golf Club logo on hetkel patenteerimata. Kuna 

Otepää Golfiklubi on seda aktiivselt kasutanud, siis otsustati alustada läbirääkimisi selle ära 

ostmise ja ametlikuks omanikuks saamise osas.  

 

6. Klubiliikmete HCP arvestust peetakse Golfboxis, kusjuures skoorkaarte hakkab koguma ja 

sisestama klubi sekretär Merlin. Otepää Golfikeskusesse paigaldatakse kast, kuhu klubiliikmed 

oma kaardid jätta saavad; mujal mängitud tulemused edastatakse elektroonselt või posti teel.  

 

7. Lembit Dalberg tutvustab klubi kodulehekülge, see pannakse üles internetiportaali www.ogc.ee 

.Tehakse ettepanekuid lisada kodulehele ka foorum, HCP arvestus (link). Igale klubivõistlusele 

võiks olla ka oma kodulehekülg, mille lingid leiab võistluste juurest.  

 

8. Klubiriietuse teemat ei arutata  

 

9. Priit Visnapuu tunneb muret klubi avavõistluse läbiviimise koha ja aja suhtes (algselt planeeritud 

8. mai Otepää golfiväljakul). Otsustatakse rääkida kõigepealt läbi Otepää väljaku esindajatega.  

 

Otsustatakse moodustada Otepää golfiväljaku esindajatega läbirääkimisdelegatsioon, kuhu klubi 

poolt kuuluvad Ake Andressoo, Raul Koni ja Juhan Kolk.  

 

Tehakse ettepanek läbirääkimistel pakkuda välja väljaku poolt läbiviidavatel võistlustel kasutada 

klubi forecaddisid. Forecaddid leiame kas oma noorliikmete hulgast või kaasame Otepää kohalikud 

noored. 


