MTÜ Otepää Golfiklubi

juhatuse koosoleku protokoll nr 06.11.2015

Kuupäev: 06. november 2015.a
Koosoleku algusaeg: 16.00
Koosoleku lõpp: 19.15
Asukoht: Tartu, Estiko-Plastar, Tehase 16
Osalejad: Triin Anette Kaasik, Priit Pärs, Tanel Laisaar, Mati Laurson, Toomas Murulo, Raul Koni, Tõnis
Matsin, Eva Peedimaa, protokollija Krista Zeik

Koosoleku päevakava:
1.

2015 aasta eelarve tutvustus uuele juhatusele

2.

Klubi võistluskalender 2016 hooajaks

3.

EGL liikmemaksu tõusu ettepanek

4.

Jooksvad küsimused

Ettepanekud ja otsused:
1. 2015 aasta eelarve tutvustus uuele juhatusele
Raul tutvustas 2015 aasta eelarvet ja selle täitmist. Klubi eelarve on plussis, 2015 aasta kulud olid
väiksemad plaanitust.

2. Klubi võistluskalender
Pandi paika võistluste esialgsed kuupäevad, et alustada läbirääkimisi väljaku esindajaga.


Avavõistlus – 07. mai, korralduse eest vastutavad Eva ja Mati



President Cup – 04. juuni, korralduse eest vastutav Triin



Kuningas ja Kuninganna - 08. juuli, korralduse eest vastutav Triin ja Tanel



Otepää Meistrivõistlused – 13.-14. august, korralduse eest vastutav Priit ja Tõnis



Kapteni Kepp - 03. september, korralduse eest vastutav Priit ja Toomas
HCP ja Reeglite toimkonna juhi Toomas Murulo korraldada on reeglitepärane võistluste
läbiviimine (kohtunikud).

3. EGL liikmemaksu tõusu ettepanek
Toimus arutelu EGL juhatuselt tulnud ettepaneku (Lisa 1) üle, toimus hääletus:
Liikmemaksu tõstmise vastu – 4 liiget
Erapooletud – 3 liiget
Otsus – OGK juhatus on EGL liikmemaksu tõusu ettepaneku vastu.
Arutelu tulemusena otsustati teha EGL-le ettepanek luua eraldi projektina golfipass, mida oleks
võimalik mängijal lisatasu eest soetada (Lisa 2).
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4. Jooksvad küsimused
4.1.

Talvine treeningkeskus
Mati tutvustas eelnevate aastate jooksul tehtut – treeningkeskus toimis ainult minimaalsete
rendikulude korral, muidu jääb üritus kahjumisse. Arutleti, kuidas muuta treeningkeskuse
toimimine atraktiivsemaks – eraldi trennid lastele, lisada reeglite koolitus, teha mõningad
võistlused. Otsustati – kui leidub eestvedaja ning leitakse sobivad ruumid, siis vajadusel on
klubi nõus ka finantsiliselt toetama.

4.2.

Tule rajale sari
Antud sari jätkub, kuna toob hästi uusi mängijaid võistlema. Luua väiksem töörühm, kes
hakkaks tegelema sarja eestvedamisega – tähtis on muuta võistlusformaat kutsuvamaks ka
edasijõudnud mängijale-mentorile.

4.3.

Vabatahtlikud võistlustel
Luua vabatahtlike panuse motiveerimise süsteem. Võistlushooaja alguseks peab leidma
toimiva süsteemi.

4.4.

OGK lipp
Vaja tellida 2 uut mastilippu. Täpsustada formaat ning tellida, vastutav Krista.

4.5.

Golfbox
Vaadata üle, kellel on õigused golfboxi adminstreerimisel ning jätta piiratud arv, kellele
õigused laienevad. Kevadisele EGL poolt pakutavale koolitusele saata Krista. Teha ringkiri
meeldetuletusega, kuidas reeglite järgi toimub EDS ringide märkimine ning tulemuste
edastamine väljaspool Eesti hooaega - vastutav Krista.

4.6.

Gallup
Tuleb teha, kuna sellel oli klubiliikmete poolt aktiivne tagaside.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 03. detsember algusega kell 16.00 Estiko-Plastar ruumides.

Koosoleku juhataja
Triin Anette Kaasik

Koosoleku protokollija
Krista Zeik
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