
MTÜ  Otepää  Golfiklubi   juhatuse  koosoleku   protokoll  nr. 16.12.11 

Kuupäev:  16.detsember 2011.a. 
Koosoleku algusaeg:  17.00 
Koosoleku lõpp: 20.00 
Asukoht:  Tiigi 61 b, Tartu 
Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Villu Ehrlich, Priit Visnapuu, Helbe Sinimäe, Ake 

Andressoo, Vahur Roht: telefon-konverentsi teel, sekretär Ursula Muts, külalisena kapten 
Mati Laurson, raamatupidaja Raul Koni 
Puudus: Toomas Murulo 

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
2. EGL-i üldkoosolek,klubide maksud EGL –le 2012.aastal 
3. Talvised treeningud 
4. Klubi ja väljaku koostöö 
5. Jooksvad küsimused 

Ettepanekud ja otsused:  

1. Ettepanek: lisada päevakorra punktina lisaks EGL-i üldkoosolek, liikmemaksud 

2012.aastal 

Otsustati: kinnitada päevakord muudetud kujul, koosoleku juhatajaks valiti Priit 

Visnapuu ja protokollijaks Ursula Muts 

 

2. EGL-i üldkoosoleku kokkukutsumine, liikmemaksud 2012.aastal, Golfbox’i 

rentimise hind.  

Tehti ettepanek: EGL-i juhatuse koosolekust, mis toimub 21.detsembril Tallinnas, 

võtavad osa Ake ja võimalusel Villu. Isikud andsid nõusoleku osaleda EGL koosolekul 

(Villu, võimalusel) 

Tehti ettepanek: tehakse ettepanek EGL-ile Golfbox-i kasutamise hinna osas, mis 

oleks samas suurusjärgus siiani kehtinud tasudega.  

Arutati võimalust: Golfboxi kasutatakse kahasse väljakuga - väljaku nõusolek 

olemas, vajalik EGL-lt teda saada Golfboxi hind. 

3. Talvised treeningud 

3.1 Ake andis ülevaate ning esitas juhatusele eelarve projekti (Lisa 1), kuidas on 

planeerinud sisetreeningud, millega Ake algatusel Otepääl Audentese saalis 

alustati 04.12.2011. Üles on pandud piirdevõrk, matid, olemas on pallid.  Siiani 

on toimunud ühistreeningud kahel pühapäeval ning treeneriks on olnud nii Paul 

Põhi kui Valdek Apivala. Saali renditakse Audenteselt igal pühapäeval neljaks 

tunniks. Treener viib huviliste olemasolul läbi demo koolinoortele. Demo läbinud 



saavad OGK logoga palli. Lisaks väljastatakse koostöös väljakuga vautšer (Lisa 

2). 

Eelarve on koostatud eeldusega, et klubi ja EGL panustavad noorte treeningutesse 

rahaliselt. Ühistreeningu hind on täna täiskasvanule 10 EURi, noorele 6 EURi. 

3.2 Mati andis ülevaate Tartus avatud sisetreeningkeskuse kohta. Klubi aktiivsete 

liikmete initsiatiivil on Lõunakeskuses alates 15.12.2011 – 31.03.2012 (vajadusel 

kuu aega kauem) avatud talvise hooaja treeningkeskus. Klubi varast on kasutusel 

piirdevõrk, pallid. Kõigile klubiliikmetele on keskus avatud 09.00 – 20.00. Talvise 

hooaja maksumus on 85 EURi täiskasvanud klubiliikmele, noorele 40 EURi. Selle eest 

saab piiramatult ruumi kasutada kogu talvehooaja jooksul. Hooajatasu mittemaksnud 

klubiliikmetele on ühe külastuskorra tasu 10 EURi. Ühistreeningud toimuvad vastavalt 

kokkuleppele treeneritega.  

Tehti ettepanek: Enne 2012 a.OGK tegevuskava ja eelarve valmimist ja kinnitamist 

klubi rahalisi vahendeid treeningute (demode) korraldamiseks ei kasutata. Ake 

täpsustab kas ja mis ulatuses ja mida EGL treeningutest(demodest)toetab. Pidada 

läbirääkimisi treeneri hinna alandamise osas nii Pauli kui Valdekiga ning viia ühel 

päeval läbi mitu treeningtundi.  

4. Klubi ja väljaku vaheline koostöö. 

Väljak on kodulehele välja pannud 2012. võistluskalendri, kus ei ole arvestatud klubi 

ettepanekuid klubi poolt korraldatavate võistluste kuupäevadega.  

Otsustati: Priit räägib väljakuga kuupäevade muudatuste osas läbi. 

Ettepanek: saavutada väljakuga kokkulepe klubi võistluste ajal kasutada tasuta 

väljaku inventari – golfiautosid vms. 

Otsustati: Priit räägib väljakuga tasuta inventari kasutamise osas läbi.  

Väljak planeerib teha uue kodulehe ning tegi klubile ettepaneku teha koduleht 

kahasse, milleks klubi peaks eraldama rahalisi või mitterahalisi ressursse. 

Otsustati: kuna klubil on hetkel olemas klubi rahuldav koduleht, mida haldab klubi 

sekretär, siis klubi ei tee väljakuga ühte kodulehte. Piisab, kui on olemas lingid klubi 

lehelt väljaku kodulehele ning vastupidi.  

 

5. Jooksvad küsimused 

5.1 Eelarve 2012.  

Otsustati: Alustada eelarve koostamist tegevuskava algatamisega. Ursula valmistab 

ette tegevuskava. Raul koostab vastavalt tegevuskavale eelarve.  



5.2 EGL-i toimkondadest osavõtmine. Klubi poolt määratud liikmed, kes võtavad osa 

EGL-i toimkondade koosolekutest, edastavad juhatusele vastavalt olulisusele 

informatsiooni toimkondades arutatust.   

     5.3 Klubi postiaadress. Otsustati: postiaadressiks on sekretäri kodune aadress. 

5.4 OGK sotsiaalmeedias kajastamine. Otsustati: OGK-l on olemas facebook’is leht, 

kuhu hakatakse paralleelselt kodulehega infot kajastama. Ursula uurib võimalusi, 

kuidas saata uudiseid OGK kohta Postimees.ee’s olevasse Golfiportaali.  

                                                             

Koosoleku juhataja                                                Koosoleku protokollija        

Priit Visnapuu            Ursula Muts 

  



Lisa 1 

Eelarve projekt sisetreeninguteks 

 

Treeningute läbiviimine Eelarve 

Eeldusel et iga pühapäev 
toimub 2X1,5 h trenni + 
1h demo 

         
   KULU 1 nädal:     
   Saalirent demo ajal Otepääl 5,00   
   Treener 200,00   
   Demo pallid + trükised 24,00   
         
   Kulu kokku: 229,00   
         
   TULU:     
   Noortetrenn Otepääl 1,5 h 49,00 max. 5 noort 
   Grupitreening Tartus 1,5 h 80,00 max 8 inimest 
   Golfidemo  ,00 8-12 inimest 
   OGK noortetöö kulurida 100,00   
   Tulu kokku: 229,00   
         
   Kulu/Tulu kokku ,00   
   

      NB! Golfidemo on finantseeritud OGK vahenditest noortetöö rea pealt 100 € nädalas 
  Mõlemas treeningkohas tasutakse 10 € täiskasvanult / 6 €  juniorilt otse PRO le. 

   

      Golfidemo läbinutele väljastatakse koostöös Saga Golfiga, tunnistus mis kindlasti annab huvilisele julguse jätkata. 

Vaata lisa 1. 
     Klubi saab juurde liikmeid, väljak mängijaid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
Lisa 2 
Vautšer Golfidemo läbinutele 
 

Otepää Golfikeskus (AS Saga Golf) ja MTÜ Otepää 

Golfiklubi kinnitavad: 

Golfihuviline.................................................on 

edukalt sooritanud esmase tutvuse golfiga. 

Käesoleva tunnistuse esitajal on õigus osaleda 

golfi algõppekursusel (GreenCard) 2012.aasta 

kevadel soodushinnaga 40 € õpetaja ja 20 € 

õpilane. 

Kursus sisaldab golfi algõpet, mille läbimise 

tulemusena väljastatakse mängijale Green Card 

(luba mängida golfiväljakutel üle maailma). 

Kursuse sooritaja saab kingituseks Otepää 

Golfikeskuselt  5  nimelist green-fee piletit (5 

nimelist vabapääset golfiväljakule 18 raja 

mängimiseks), Otepää Golfiklubi eestvedamisel 

leitakse Sulle ka mentor, kes viib Sind 

Mentorringile ning aitab Sind seal nõu ja jõuga. 

Lisaks oled väga oodatud kaasa elama meie 

lõbusale iga-aastasele talvisele  golfivõistlusele 

Wintergolf 2012, kust ei puudu ka 

meelelahutus. 

PS. Lisaks küsi alati julgelt Otepää Golfikeskuse 

pakutavate teenuste kohta info@otepaagolf.ee 

või telefonil 5623 9302. 
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