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MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku protokoll  nr 13.01.2015 

Kuupäev: 13. jaanuar 2015. a 

Koosoleku algusaeg: 17.30 

Koosoleku lõpp: 19:30 

Asukoht: Tartu, Tref kontor, Teguri 55 

Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Lea Schmidt, protokollija Ursula Muts, 

raamatupidaja Raul Koni, kapten Mati Laurson, külaline Villu Maamägi 

Puudusid: Cliona Georgia Dalberg, Toomas Murulo 

Koosoleku päevakava: 

1. EGL üldkoosoleku materjalide arutelu  

2. OGK 2014. aasta hooaja küsitluse kokkuvõte (Lisa 1)  

3. Väljaku kasutamise ja käitumise reeglid 2015 

4. 2015. aasta hooaja tegevuskava kinnitamine (Lisa 2) 

5. Jooksvad küsimused 

 

Ettepanekud ja otsused:  

1. EGL üldkoosoleku materjalide arutelu  

1.1 MTÜ EGL 2015 liikmemaksu ja litsentsitasude eelnõu 

Rauli tähelepanekud ja ettepanekud: 

MTÜ EGL 2015 liikmemaksu ja litsentsitasude eelnõus ON kirjas: 

2.2.3 Punktides 1.3 ja 1.4 nimetatud litsentsitasud tasutakse vastava õigusega klubi poolt EGL-

ile igal aastal alljärgnevalt: esimene osa litsentsitasudest tasutakse hiljemalt 01.maiks HCP 

arvestuseks kasutatavas süsteemis 15.aprilli seisuga registreeritud aktiivset või mitteaktiivset 

HCP-d omavate golfimängijate arvu alusel. Teine osa litsentsitasudest tasutakse jooksvalt 

väljastatud litsentside alusel. Litsentsitasu tasumise kohustus lasub ainult golfimängija poolt 

määratud koduklubil. 

1.2 Liikmekaardid 

Kuna praegustel kaartidel on kiibid, mis teevad kaardid kallimaks, kuid samas neid kiipe ei 

kasutata veel, siis tuleb EGL-ist uurida, kas oleks võimalik kaardi hind odavamaks saada? Või 

kui seda ei saa, siis kas on võimalik see kaart muuta pigem selliseks, et võimalus on uuendada 

kiibil olev info (kuupäevad ja hcp).  

1.3 Liikmekaartide arvete väljastamine klubidele 

Kui klubid on liikmetelt kokku lepitud kuupäevaks litsentsitasud kokku kogunud ning EGL 

hakkab kaartide väljastamisega tegelema, siis ennem arve väljastamist tuleb nimekiri 

kooskõlastada klubiga, et vältida segadusi. See peab olema kindel protseduur, mitte ühel aastal 

ühtemoodi ja järgmisel teistmoodi.  
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Otsustati: 

1. Teha ettepanek üldkoosolekule: 

2.2.3 Punktides 1.4 ja 1.5 nimetatud litsentsitasud tasutakse vastava õigusega klubi poolt 

EGL-ile igal aastal alljärgnevalt: esimene osa litsentsitasudest tasutakse hiljemalt 10.maiks 

HCP arvestuseks kasutatavas süsteemis 30.aprilli seisuga registreeritud aktiivset või 

mitteaktiivset HCP-d omavate golfimängijate arvu alusel. Teine osa litsentsitasudest tasutakse 

jooksvalt väljastatud litsentside alusel. Litsentsitasu tasumise kohustus lasub ainult 

golfimängija poolt määratud koduklubil. 

Põhjendus: Litsentside kehtivusaeg on 01.05 – 30.04. Kohe mai alguses (1-3. mai) saavad 

Klubid selgeks teha oma liikmeskonna, korrastada andmed golfboxis. Seejärel saavad Liit ja 

Klubi võrrelda liikmeskonna andmed, kellele litsentsikaart väljastada. (15. aprill võib tekitada 

päris suure segaduse (eelmisel aastal 20. aprill). 

Järgnevate litsentside väljastamine ja arveldamine võiks toimuda korra kuus – andmete 

võrdlemisega järgneva kuu alguses. 

PS! Tähelepanu pöörata sellele, et algdokumendis on punktid nihkes - õige on 1.4 ja 1.5 mitte 

1.3 ja 1.4. 

2. Teha EGL-ile ettepanek leida odavamad litsentsikaartide tegemise võimalused või olemasolev 

kaart muuta paremini läbimõeldult kasutatavaks. 

3. Teha EGL-ile ettepanek ennem litsentsikaartide väljastamist saata nimekiri klubidele 

eelkontrolliks ja kooskõlastamiseks. 

2. 2014. aasta OGK hooaja küsitlus 

Arutati küsitluse tulemusi üldises plaanis. Vastanuid oli kokku 62. Käesoleva hooaja lõpus tuleks 

leida paremaid tehnikaid, et klubiliikmed parema meelega vastaksid. Andres: toimkonnad peaksid 

oma temaatika ise läbi töötama, praegusel kujul seda avalikustada ei anna midagi. Kui toimkonnad 

on vastused koondanud, paneme tulemused kodulehele üles. 

Otsustati: 

Toimkondade juhid töötavad neid puudutava temaatika läbi ning saadavad Ursulale, kes paneb 

vastused kokku üheks dokumendiks, saadab seejärel klubilikmetele ning huvigruppidele ning paneb 

kodulehele üles. 

  

3. Väljaku kasutamise ja käitumise reeglid 

Kristi Laur on saatnud klubi juhatusele (08.01.2015 Andresele) arutamiseks ning sobivuse korral ka 

vastuvõtmiseks dokumendi „Väljaku kasutamise ja käitumise reeglid“.  

Otsustati: 

Vastu võtta dokument klubi juhatuse poolsete tingimustega.  

4. 2015. aasta hooaja tegevuskava kinnitamine 

Mati: Klubiliige Benno Maaring on teinud kaks ettepanekut võistluste kohta. Esiteks soovib ta 

võistluste nimistusse lisada sportlikumat laadi golfivõistluse tuuri, mida võiks pidama hakata 

neljapäeviti ning mis kestaks terve hooaja. Selles ootab ta klubi poolt administreerimislaadset abi. 

Teiseks on ettepanek muuta Edetabeli tingimusi.  

Raul: W.I.P. võiks toimuda üldkoosolekuga samal päeval, st üldkoosolek võiks olla samal päeval, 

mil W.I.P. võistlus on planeeritud, ehk siis 27.09.2015. 
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Talgute teemaga tuleb tegelema hakata. Ursula püüab Kristilt saada nõusoleku, kas võib suhelda 

selles osas otse Andriga. Mõtteks on võtta väljaku ja klubi vahel kokku lepitud tööde nimistust 

järgmine, millega väljaku parendamisega tegeleda.  

Otsustati: 

1. Võtta vastu OGK 2015. aasta hooaja tegevuskava vastavalt kokku lepitule. 

2. Mati suhtleb uue võistluse ja Edetabeli tingimiste muudatuste osas Bennoga. Võistlussari 

lisatakse võistluskalendrisse jooksvalt, niisamuti kui naiste võistlused, mida hooaja jooksul on 

kokku 5, iga kuu üks võistlus. 

3. Ursula võtab ühendust Kristiga, et saada nõusolek suhelda otse Andriga ning anda märku, et 

oleme valmis talgutel tegevusõla alla panema. 

5. Jooksvad küsimused 

5.1 Koosolekust oli palutud osa võtma Villu Maamägi, kes on andnud nõusoleku tegeleda edaspidi 

seenioride tööga. Tutvustati põgusalt seeniorite tegevusvaldkonda puudutavat. Ühtlasi on Villu 

nõus kandideerima ka sügisestel uue juhatuse valmistel sama valdkonnaga tegelema. 

5.2 Kohtunik võistlustele. Kohtunike kogus tuleks ära broneerida meile vajalikele võistlustele vaja 

minevad kohtunikud.  

5.3 Reeglite koolitus. Lähtuvalt küsitluse tulemustest arvavad klubiliikmed, et koolitused on 

vajalikud ning reegleid tuleb kindlasti kogu hooaja vältel tutvustada. HCP ja Reeglite valdkonnaga 

tegelejatel tuleb välja töötada käesolevaks hooajaks reegleid tutvustav süsteem. Eelmisel hooajal 

väljakul läbi viidud reeglite koolitus, mille viisid läbi kolm kohtunikku, oli üpris tõhus ning oli 

vastuvõetav enamusele koolitusest osavõtnuile. Seega tuleks jätkata sarnase tegevusega.  

5.4 Mati tegi ettepaneku tellida mingi kogus klubi logodega särke igast suurusest. Soovijad saaksid 

kohe siis särgi osta, kui on soovi.  

5.5 Uute liikmete vastuvõtt 

Juhatuse poolt võeti meili teel klubiliikmeks ühehäälse hääletamise alusel järgmised isikud: 

Jana Esko 

Hannu Pitkänen 

 

Koosoleku juhataja                                                                                          Koosoleku protokollija       

Andres Gailit                                                      Ursula Muts 


