MTÜ Otepää Golfiklubi

juhatuse koosoleku protokoll nr 11.08.2015

Kuupäev: 11. august 2015.a
Koosoleku algusaeg: 16.30
Koosoleku lõpp: 18.15
Asukoht: Tartu, Tref kontor, Teguri 55
Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Lea Schmidt, Toomas Murulo, protokollija
Ursula Muts, volitusega Eva Peedimaa, Villu Maamägi
Puudus: Cliona Georgia Dalberg

Koosoleku päevakava:
1.

Koondise kinnitamine, klubidevahelised meistrivõistlused

2.

Kolme Klubi Turniir

3.

Üldkoosoleku aeg ja teemad

4.

Hooaja lõpuüritus

5.

Jooksvad küsimused

Ettepanekud ja otsused:
1.

Koondise kinnitamine, klubide vahelised meistrivõistlused
Matiga räägib Andres sel nädalal ise üle. Mati nimetab koondises osalejad. Klubi maksab kinni
EMV individuaalvõistluse osalustasud, toitlustuse, kõik koondise liikmed saavad ühtse
vormisärgi. Ööbimise kinni maksmise saab otsustada seejärel, kui kõik kulud on täpselt teada.

2.

Kolme Klubi Turniir
Võistlusformaat: punktimäng
Iga klubi määrab registreerimise aja lõpuks ära arvesse minevad mängijad järgmistest
klassidest:
4 mängijat klassis M 0 - 18,4
4 mängijat klassis M 18,5 - 36
4 mängijat klassis

N 0 - 36

Nemad mängivad ühes flightis.
Lisaks 1, kelle tulemus läheb arvesse, on president või kapten (ei loe, kui on juba eelnevas
loetelus sees, siis peab emb-kumb olema just see lisaks arvesse minev)
Lisaks 5 paremat tulemust, mis sel päeval tehtud (mitte eelnevast loetelust)
Kokku 18 arvesse minevat tulemust.
Priit teeb juhendi
Ursula orgunnib muusiku ja helistab klubidele järgmise päeva osas. Hot Shot 400.3.

Üldkoosoleku aeg ja teemad
27.09 peale W.I.P.
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Võimalik päevakava:
1. Juhatuse esimehe (Presidendi) ja juhatuse teiste liikmete valimine

4.

Jooksvad küsimused
4.1

Ursula andis teada oma sekretäri töö lõpetamisest koos käesoleva juhatusega või kuni
uus juhatus uue sekretäri valib. Lepiti kokku, et Ursula õpetab uue sekretäri välja.

4.2

Eva andis ülevaate laste ja noortetoimkonna tegevusest käesoleval aastal

Noortetöö 2015 vahekokkuvõte

Organiseeritud - 22 treeningpäeva (60 trenni), 2 võistlust, 2x2 päevane golfilaager
laagritest käis läbi 50 last, neist 20 edasijõudnutes.
Cliona enda hinnang:
1. Peaks koonduma ühe treeneri kätte, kes eeldatavasti oleks kohapeal . Vastasel juhul ei jätku
tugevamatel piisavalt trenniaega. Edaspidi kaaluda võimalust erinevatel gruppidel erinevad
treenerid (väiksematel Valdek, suurematel Priit).
2. Jalasto on hea. Valdek lasi laagris nii palju ajaliselt üle kui võimalik...lasi esimesel alustajate
laagri päeval suuremate rühma juba tund varem ära. Ei jätnud head muljet sellega.
3. Laager - plakatile rõhutada golfiklubi liikmelisust. Edasijõudnutes green carde ei anna (v.a.
kui pole samal aastal trennis hakanud käima ja korralik käija). Tuli liiga palju alustajaid teise
laagrisse. Sponsorlus läks hästi. Kas kõik arved on makstud?? Sel aastal lisandus Valdekule
green cardide eest raha (peab liitu maksma a la 1€, mida varem polnud). Vanusepiirang
konkreetseks, mitte ühtegi järele andist (alla 6.a ainult koos vanemaga või vähemalt vanema
venna/õega).
4. Info - arvetega probleem, maksmisega.
-------Eva kokkuvõte lapsevanemate tagasisidest Noortetööle
POSITIIVNE
trennide ajastus hea - ka see, et kõik lubatud trennid toimusid
laager põnev
treenerid head
osalejad Premia sarja võistlustel - Nils
KITSASKOHAD ETTEPANEKUD.
Arvete saatmise süsteem, juba ka parandatud
Treenerite värk - Valdek arvab, et kaks treenerit pole hea
Priit - vanemad peaksid täpselt aru saama mis taselemel trenni nende laps tuleb, mitte tooma
suvaliselt, see segab õpet (vbl peaks kirjeldama siis klassid)
Vanemad tahaksid pikemaid tunde (trenn võiks olla 2h), rajamängu koos lastega
Tasuks kaaluda ka talvist treeningbaasi.
Laager võiks olla mitmepäevane
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TULEMUSED (koht/võistlejaid kokku (etappide arv))
Preemia noortesari
Alustajad -

Jaan Nigul 11/49 (1)

Open -

Eva Maaring 11/21 (1)

U12 -

Nils Esko 1/19 (5)
Oskar Laur 13/19 (1)

U16 -

Märten Peedimaa 20/27 (1)

Rahaasjad:
Lastelaager - planeeritud tulu osalemistasudest 750, tegelik 925
Trennid - planeeritud tulu mai-juuli 1200, tegelik laekunud tulu 516, minul hetkel ülevaade
lünklik.

Koosoleku juhataja
Andres Gailit

Koosoleku protokollija
Ursula Muts
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