MTÜ Otepää Golfiklubi

juhatuse koosoleku protokoll nr 14.04.2014

Kuupäev: 14.aprill 2014.a.
Koosoleku algusaeg: 17.00
Koosoleku lõpp: 19:15
Asukoht: Tartu, Tref kontor
Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Priit Visnapuu, Lea Schmidt, Cliona Georgia Dalberg, Toomas
Murulo, protokollija Ursula Muts, raamatupidaja Raul Koni, kapten Mati Laurson
Puudusid: Vahur Roht, Villu Ehrlich
Koosoleku päevakava:
1.

Üldkoosolek 01.05.14 ja sellega seonduv (2013 majandusaasta aruanne, 2014. aasta eelarve,
2014. aasta tegevuskava)

2.

Jooksvad küsimused

Ettepanekud ja otsused:
1. Üldkoosolek 01.05.14 ja sellega seonduv
Üldoosoleku kutse tuleb välja saata 14 päeva varem, st 17.aprill on viimane aeg.
Päevakava:
1. OGK 2013. majandusaasta ja aastaaruande kinnitamine (Lisa 1 ja 2)
2.

OGK 2014. aasta eelarve kinnitamine (Lisa 3)
Noortetöö % tuleb eelarves ringi teha seoses noortetrennidega. Ursula uurib, kuidas toimub
noortetrennide eest Priit Jalastole tasumine Piret Sepa käest. Kogukulu oleks 10x120 eurot +
žetoonid.
Reitimise kulu on 1200 eurot + majutus ja toitlustus, kokku ca 1500 läheb eelarvesse.
OGK 10 aastapäeva tähistamise kulu arvestamine. Eelarves arvestuslikult 1000 eurot.
Koondisele arvestatakse sama palju kulu, kui möödunud hooajal – 1500 eurot. Esimesed kolm
finantseerib klubi, ülejäänud isemajandavad.
Eelarve täitmine. Eesmärk saada hooaja lõpuks kokku 300 liiget. Mentorluse ja liikmeskonnaga
tuleb sihipärasemalt ja aktiivsemalt tegeleda, kaasata kedagi väljastpoolt juhatust juurde
toimkonnale.

3.

OGK 2014. aasta tegevuskava kinnitamine (Lisa 4)
Sõna saavad Cliona Georgia Dalberg (Noorte toimkond), Priit Visnapuu (Võistluste toimkond).
Reeglite koolitus toimub 26.aprillil kell 11.00 väljakul. Kulu ei ole.
Rajamäng – poolfinaalid ja finaalid jäävad ühele päevale, kõigil on võrdsed tingimused.
Lastelaager – 24.-25.07 kuupäevad paika, kui Valdek sel ajal olemas.
Naise võistlused – lisada kalendrisse, Lea kooskõlastab ennem 16.04 kõik kuupäevad. Praegu
osad kuupäevad kattuvad Tule Rajale võistluse nädalaga, parem, kui oleks igal järgmisel
nädalal, st organiseeritud nii, et mõlemale võistlusele jaguks naisi.

4.

Taasliitumise tasu määramine.

1

4.1

Hääletamisele läheb üks variant: Taasliitumise tasu 15 eurot.

Projektori organiseerib kas Andres või Mati. Valmis teha volituste blanketid, registreerimise
nimekiri, valimise tarvis lipikud.

2. Jooksvad küsimused
2.1 Väljaku reitimine
Eesmärk teha mõõdistamine I mai pooles, II mai pooles peaks saama paberimajandus korda.
Ettevalmistused: Andres on rääkinud Andriga. Mati organiseerida jääb märgistuste organiseerimine
(plastmassist elektrikarbikute ümmargused kaaned): valged 18tk, kollased 18tk, punased 18tk,
oranžid par 3 tarvis 18 tk (need mõistlik ära teha kõikidele radadele). Rada 10 – pole otsust, kas
jätta par 5, või teha par 6. Suurim muudatus radade rekonstrueerimisel saab olema rada 15
muutmine par 4-st par 3-ks. Retitimise eest vastutuaja Toomas suhtleb üle R.Raudsepaga, et meie
poolt oleksid kõik ettevalmistused eelnevalt tehtud, kui reitimisega alustatakse.
See pole küll otseselt reitimise teema, kuid väljakuga tuleks saada kokkuleppele 16. raja dropping
zone osas.
Golfboxi eest makstud tasu eest on võimalik teha ka raja hcp korda. Toomas uurib seda võimalust
Otsustati: Rada 10 saab olema par 6
2.2 Talgud
Andri ootab abi mätaste koorimisel. Õigel hetkel annab ta sellest teada.
2.3 Laste demo 04.mail
Väljakuga on vaja laste demo ja žetoonide saamise võimalus kokku leppida. Ursula võtab Kristiga
ühendust.
2.4 Laste laager 25.-.26.juuli
Valdekuga on vaja kokku leppida, kas ta on olemas sel ajal. Ursula teeb seda.
2.5 OGK 10 ürituse tiim
On vaja kokku panna tiim, kes hakkaks korraldama klubi 10.ndale aastapäevale pühendatud
üritust. Lea pakkus välja järgmised nimed: Ines Nigul, Eva Peedimaa, Margit Kulbin, Toomas
Tamme ja ta ise ka. Lea räägib Toomasega, Ursula ülejäänutega.
2.6 Tartu linna meistivõistlused
Priit pakkus välja, et võiks korraldada võistluse Tartu linna meistri tiitlile golfis. Mati arvas, et selle
võiks esialgu välja anda klubi meistrivõistluste raames. Mõte tasub edaspidi kaalumist.
2.7 Liitumistasudest
Raul soovis selgust saada klubi taasliitumistasude kohta. Tema arvates tuleks tasu maksta igal
juhul. Pakuti välja, et tasu võiks olla väiksem, kui esmakordsel sisse astumisel. Taasliitumise
summa tuleb panna üldkoosolekul hääletusele.
Otsustati: Panna üldkoosolekul 01.05.2014 taasliitumise tasu suurus hääletusele, mis võiks olla
15 eurot.
2.8 Uute liikmete vastuvõtt
Juhatuse poolt võeti meili teel klubiliikmeks ühehäälse hääletamise alusel järgmised isikud:
Rauno parv
Katre-Liis Treufeldt
Koosoleku juhataja
Andres Gailit

Koosoleku protokollija
Ursula Muts
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