
Jednání  správní rady SOGCC 13.11.2021 

Místo jednání : klubovna SOGCC, Kořenec 174 

Přítomni: 

 Ivo Lizna 

 Mgr. František Ingr 

 Tibor Ťapuš 

 Mgr. Hana Rechová – zapisovatel 

Program jednání: 

1. Předběžné hodnocení sezóny 2021  
2. Finanční stránka klubu, stav na účtu  
3. Poplatky na rok 2022 
4. Různé 

 

1) Předběžné hodnocení sezóny 2021 

Hráči chválili stav hřiště i zlepšení kvality poskytovaných služeb. Účast na turnajích byla 
nižší než v předchozích letech. Bohužel obdobná situace je i u ostatních klubů. 

2) Finanční stránka, stav účtu 

Stav účtů je zatím pozitivní, po zaplacení posledního splátka nájemného bude v podstatě 
nulový. Po dohodě se zástupcem majitele nebude pro příští rok členům umožněna sleva na 
poplatcích a majitel pro rok 2022 nenavýší nájemné – neuplatní inflační doložku. 

3) Poplatky na rok 2022 

Výše poplatků zůstává stejná (bez slevy 500,- při platbě v lednu) Vstupní poplatky pro 
dospělé se vrací. 

4) Různé 

Se školou na golf 

ZŠ v Benešově zahrnula golf do ŠVP. Klub je garantem pro výuku, která bude probíhat na 
cvičných plochách hřiště. Klub získal dotaci, učebnice, hole a sadu SNAG pro výuku golfu. 
Lizna, Kyzlink a Rechová se zúčastnili školení a získali certifikát cvičitelů SNAG. 

Normování hřiště 

Hřiště bylo nově znormováno. Přibyla místa pro odpaliště dětí a dámské odpaliště na jamce 
číslo 14 se vrací na původní pozici (jamka se pro ženy zkrátila). 

Připravuj se nové skórkarty (i pro dětské hráče) a birdie karty. Skórkarta bude doplněna o 
časové údaje a upravena budou i místní pravidla na skórkartě. 



Kalendář turnajů 2022 

Kalendář turnajů pro rok 2022 je předběžně připraven a počítá s Mistrovstvím klubu 
v termínu vyhrazeném v kalendáři turnajů ČGF – sobota 10. a neděle 11. září 2022. Turnaje 
budou zveřejněny na stránkách klubu během února 2022. 

Valná hromada 2022  

Valná hromada 2022 se uskuteční v dubnu 2022 v kongresovém sále na Kořenci. 

Společenský večer SOGCC 

Společenský večer SOGCC se bude konat v prostorách klubovny na Kořenci. Předběžný 
termín je 5.února 2022. Účastníci se mohou těšit na bohatý program. 

 

Na Kořenci 13.11.2021                                                                Hana Rechová 

 


