JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY DNE 19. 4. 2010
Přítomní:
JUDr. Antonín Jízdný
Ing. Jindřich Zdráhal
Ing. Pavel Šrom
Ing. Tibor Ťapuš
Ing. Jana Šteflová
RNDr. Milan Kazík
Mgr. Vlastimil Štefl
MUDr. Marta Nazari
Ak. Soch. Miloslav Buřival
1. Úvodní slovo prezidenta klubu
Naše priority
1. Vytváření podmínek pro členy klubu – sportovní, rekreační, společenské.
2. Podpora image klubu (dobré jméno).
3. Vyrovnané, efektivní a transparentní hospodaření.
4. Rozvoj členské základny.
5. Realizace projektu: Hraj golf - změň ţivot.
6. Spolupráce s provozovatelem hřiště.
7. Zajistit klientský princip (client is king).
8. Příjemné prostředí a atmosféra.
9. Chování a servis managementu a všech pracovníků.
10. Zajištění otevřené a seriozní komunikace dovnitř – navenek.
2. Provozní záležitosti SGCC
• Seznámení se s rozpočtem na rok 2010 projednaný valnou hromadou.
- Rozpočet byl vzat na vědomí.
- Bude probíhat měsíční vyhodnocení výsledků hospodaření revizorem ve
spolupráci s Ing. Josefem Doleţelem (na základě měsíční výsledovky a
rozvahy zpracované účetní kanceláří) a čtvrtletně správní radou SGCC.
• Podpisový řád SGCC (Interní předpis 1_2010).
- Schválen jednohlasně.
3. Členská základna
• Neuhrazené hrací poplatky 2010:
- Dluţníci budou upozorněni emailem (pokud není uveden, tak písemně), ţe
pokud do 1.5.2010 nebude roční hrací poplatek na rok 2010 uhrazen,
budou na serveru ČGF zablokováni.
• Strategie přijímání nových řádných členů

-

Máme zájem přijímat nové členy.
Horní strop kapacity hřiště je 800 (aţ 1 000 členů).

4. Klubové turnaje
-

-

Výše startovného na klubových turnajích od 1.5.2010:
o startovné s obědem 350 Kč
o startovné bez oběda 270 Kč
o děti do 18ti let startovné 150 Kč
Během roku správní rada vyhodnotí výši startovného na klubových
turnajích.
Manaţerka klubu připraví kalkulace startovného pro revizora.
Revizor posoudí problematiku platby kartou turnajového startovného.

5. STK klubu
-

Akce „Hraj golf - změň ţivot“ - konstatování připojení se Kořenci k této akci
ČGF.

6. Reprezentace SGCC
-

-

Správní rada potvrdila kapitány reprezentace:
o Muţi – Tomáš Kvapil
o Ţeny – Edita Tesařová
Seznámení se s nominačními kritérii pro výběr reprezentace ze zprávy
STK.
Ţetony od Pythagor, a.s. pro reprezentaci (400 kusů ročně zdarma).
Část peněz na reprezentaci půjde na seniory a výjezdy dětí (děti zejména z
účtu TCM).
Vlastimil Štefl poţádal správní radu, aby se vyjádřila k zastřešení
seniorských aktivit:
o Eva Roháčková bude pozvána na příští jednání SR, kde předloţí
vypracovaný koncepční materiál pro seniory
Správní rada podporuje seniorské aktivity.

7. Pythagor, a.s.
- HCP servis pro Pythagor, a.s. (Interní předpis 2_2010) jednohlasně
schválen.
8. Interní předpis 3_2010
- Jednohlasně schválen Volební a hlasovací řád VH( „Interní předpis
3_2010“).
9. Různé
Tibor Ťapuš
- Reciprocity se západním Slovenskem (Paegas, Malacky,…)
Marta Nazari
- Bylo by vhodné, aby se SR minimálně čtyřikrát do roka sešla k jednání.

Jindřich Zdráhal
- Bylo by vhodné, aby byl co nejdříve otevřen driving range (třetina uzavřena
z důvodu zastřešení).
10. Závěr
Další termín setkání správní rady SGCC je 7. 6. 2010 v 11:00, místo bude
upřesněno.

