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Kuupäev: 9. september 2010 

Koosoleku algus: Kell 18.00             Koosoleku lõpp: 20.00 

Asukoht: Aleksandri pubi, Tartu 

Koosoleku juhataja: Ake Anderssoo 

Koosoleku protokollija: Berit Kolk 

Osalejad: Ake Anderssoo, Lembit Dalberg, Pekka Mononen, Andres Gailit, Raul 

Koni, Juhan Kolk 

 

Päevakord: 

1. EGL -iga seonduv 

1.1. EGL uute liikmete vastuvõtmise reglement.  

1.2. EGL võistlused aastatel 2011-2013. 

1.3. EGL  liikmemaks aastal 2010, liikmemaksu kujunemise põhimõtetest. 

2. OGK  võistlustega seonduv, võistlustingimused/kohalikud reeglid. 

3. Noorte ja treeningtöö sügis/talvel 2010. 

4. Talvised sisetreeningud, talvel 2010/2011. 

5. Muud küsimused 

 

Ettepanekud ja otsused: 

 

1. EGL-ga seonduv 

1.1- Koosolekul tegid juhatuse liikmed kaks ettepanekut, mida EGL 

reglement võiks sisaldada uute liikmete vastuvõtmisel. 

            I ettepanek- Üks väljak, üks klubi! 

II ettepanek- Ühel väljakul võib tegutseda rohkem kui üks klubi, mis 

kuulub EGLi. Sellisel juhul peavad olema ka nendel klubidel täidetud 

järgmised kriteeriumid: HCP pidamise võime; miinimum liikmete arv 

(n. 40 liiget); vähemalt kaks soovitajat klubi, mis kuuluvad EGLi ning 

suutlikkus täita golfireegleid ja igati väärikas olek.  



Raul Koni sõnastab EGL-le ettepaneku jätta 15nda septembri juhatuse 

koosolek ära ning selle asemel kutsuda kokku liikmesklubide ümarlaud 

ning koos arutada uute võimalike klubide moodustumise ja Liidu 

liikmemaksu teemat. Ettepanku hääletus toimub meili teel.  

             1.2 – 2011 ndaks aastaks taotleme Mid-Am’i võitluse Otepää golfiväljakule.  

             1.3  EGL Liikmemaks- 2010 a. liikmemaksu tasub OGK seni kehtinud 

 seadusliku otsuse kohaselt 50 000.- aastas. 

2. Priit Visnapuu palvel (ei viibinud koosolekul) tegi Ake Andressoo ettepaneku 

seda teemat sellel koosolekul mitte käsitleda. 

3. Tarmo Tšernjavski ei viibinud koosolekul ning seetõttu otsustati noorte 

treeningtöö teemat käsitleda järgmine kord.   

4. Pekka Mononen rääkis talvistest sisetreeningute võimalustest ning lubas seda 

plaani lähitulevikus täpsustada. 

5. Muud teemad: Ake Andressoo rääkis pearahade püüdmisest, mille jaoks oleks 

vaja moodustada noorte treeningplaan ning pöörduda sellega Valgamaa 

maavalitsuse ja/või Otepää linnavalitsuse  poole.  

 

 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                                      …………………….. 

Ake Anderssoo                                                                   Berit Kolk 



Koosoleku juhataja                                                             Koosoleku protokollija 


