Izvleček iz zapisnika 5. seje UO, 28.2.2017
Dnevni red in obravnava

Golf klub Grad Otočec

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnjih sej UO GKGO
Člani UO so se dogovorili o izvedbi sklepov, ki še niso v celoti realizirani.: Predloge za oblikovanje
pohval in priznanj bo UO pripravil do sredine sezone; Priznanja za tekmovalce se podeli na
zaključnem turnirju; Nadaljujejo se prizadevanja glede vključitve golfa v Delavsko športne igre.
Enodnevni golfski izlet je odpadel zaradi premalo odziva. Dodatno dogovorjene aktivnosti :
 pripravi se ponudbo za nabavo rekvizitov za vadbo na OŠ in klubsko vadbo.
 Pripravi se koncept in predlog vključitve golfa v Športne igre upokojencev, katerega bo GKGO
posredoval na Golf zvezo Slovenije.
2. Pregled finančno- materialnega stanja
UO se je seznanil s trenutnim finančno materialnem stanjem in s poročilom za leto 2016.
3. Pregled in potrditev poročila za leto 2016 in poročila NO
UO je pregledal in potrdil o poročilu za leto 2016, ki bo predstavljeno NO in skupščini GKGO
4. Pregled in potrditev plana in pravil GKGO za leto 2017
UO je obravnaval in potrdil plan in pravila GKGO za leto 2017, ki se ga objavi na spletni strani.
5. Članstvo v klubu
Do danes je članarino plačalo 123 članov, kar je primerljivo z vsakoletnim trendom.
V GKGO je prestopilo nekaj članov iz drugih klubov.
6. Sponzorstvo v letu 2017
Predsednik Franc Šašek je prisotne seznanil s stanjem glede sponzorstva za leto 2017, ki je
primerljivo z lanskim letom. Prisotni so razpravljali o dodatnih možnostih financiranja npr.
pokroviteljstvo za posamezna tekmovanja, potencialni sponzorji.
Sklep: pripravi se prošnja za pokroviteljstvo oz. sponzorstvo v finančnem smislu in za praktične
nagrade na posameznih tekmovanjih. Določen je bil koordinator za pridobivanje možnih sponzorjev.
7. Šola golfa, vadba otrok, mladine in članov
Člani UO so se seznanili o poteku zimske klubske vadbe za otroke in vadbe golfa na osnovnih šolah.
Prav tako so se seznanili s poročilom s sestanka vodij tekmovalnih ekip, ki je potekal 16.2.2017.
8. Dogovor za skupščino GKGO
Skupščina bo organizirana 22.3.2017 ob 19. uri.
Dogovorjene so bile zadolžitve glede izvedbe skupščine.
9. Razno
 Sprejet je bil okvirni načrt izvedbe prijateljskega srečanja 8 klubov, ki bo letos na Otočcu.
 Prisotni so razpravljali o nagradah na klubskih tekmah. Predlagano je, da se bodo na 5 klubskih
turnirjih podeljevali majhni pokali (npr. z motivom golfista ipd.) ter praktične nagrade (žogice,
kape, majice, šampanjec…). Pripravi se seznam nagrad za klubske turnirje, na podlagi katerega se
bo naročilo pokale, poiščejo in izberejo se pokali za primerno nabavno ceno.
 Dušan Dular in Franc Šašek bosta predstavila golf v domu ostarelih.
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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