Izvleček iz zapisnika 8. seje UO, 22.10.2018
Dnevni red in obravnava

Golf klub Grad Otočec

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnjih sej UO GKGO
Prisotni smo se seznanili z realizacijo sklepov s prejšnjih sej ter se dogovorili o nadaljnjih ukrepih glede
nerealiziranih sklepov.
Sklep 1.1.: Po dogovoru z Golfy d.o.o., opremo za vadbo otrok nabavlja družba Golfy.
Sklep 1.2.: Plakete in priznanja se bodo podelile v sklopu 20. Obletnice ustanovitve kluba. Spisek
prejemnikov se še dopolni.

2. Pregled finančno- materialnega stanja
UO se je seznanil s trenutnim finančno materialnem stanjem v devetih mesecih poslovanja leta
2018, ki je v skladu s planom. Podana je bila informacija, da so se nabavile žogice z logotipom in
znakom 20 let v vrednosti 3.172,00 EUR.
3. Članstvo v klubu
Do 24.9.2018 je članarina plačana za 204 člane od tega je 34 novih članov.
4. Šola golfa, vadba otrok, mladine in članov
Matjaž Lavrih je poročal o vadbi otrok v OŠ, rednih treningih otrok, mladine in članov, dosežkih na
tekmovanjih in načrtih, ki jih ima za delo v prihodnjem letu.
Sklep 4.1.:Dogovor z Golfy d.o.o. je, da treninge iz Osnovnih šol postopoma preusmeri v prostore
Golfy-a, razen Osnovne šole Drska.
5. Sodelovanje z igriščem Golf Grad Otočec.
Predsednik in podpredsednik GKGO se bosta v novembru 2018 sestala z vodstvom golf igrišča
Otočec zaradi nadaljnjega medsebojnega sodelovanja.
Sklep 5.1: Z igriščem GGO je potrebno dogovoriti naslednje:
1. ugodnosti za člane kluba,
2. organizaciji klubskih dogodkov za leto 2019,
3. sklenitvi pogodbe o sodelovanju in uporabi osebnih podatkov članov,
4. sofinanciranju igrišča vadbe za otroke –žetoni, treningi.
6. Pogodba Golfy d.o.o.
Sklep 6.1.: Golfy d.o.o. pripravi novo pogodbo o sodelovanju.
Sklep 6.2.: S pomočjo Golfy d.o.o. bo klub organiziral zimska mesečna klubska srečanja praviloma
ob sredah.
Sklep 6.3.: Golfy d.o.o. bo izvedel promocijo golfa v Qlandiji skupaj s klubom in igriščem.
7. Dogovor o obeležju 20 obletnice GKGO
Sklep 7.1: Z vodstvom golf igrišča Otočec se dogovori o podrobnostih organiziranja praznovanja
20. obletnice ustanovitve kluba.
8. Skupščina GZS
Sklep8.1: Na seji je prevladalo stališče članov UO, da se povečanje članarine GZS ne podpre dokler
ne bo poleg navedenih argumentov tudi predstavljen celovit sanacijski načrt financiranja zveze.
9. Razno
Sklep 9.1: Udeležbo na seminarju za 1. nivo klubskega sodnika se plača Dular Dušanu in Dular
Vesni.
Zapisnik seje in materiali se nahajajo v arhivu kluba. Člani GKGO si jih lahko ogledajo po predhodni najavi pri
predsedniku kluba.
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