Zápis z valné hromady
členů golfového klubu Derby Golf Club Slušovice z.s.
Datum: 4. Listopadu 2017
Místo konání: Slušovice, Restaurace Sud, Slušovice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení.
Volba zapisovatele.
Předběžná zpráva o hospodaření a činnosti klubu za uplynulou sezonu.
Informace o stavu techniky
Vize pro rok 2018
Přijetí usnesení.
Různé.

1. Valnou hromadu členů klubu zahájil Michal Mrázek, prezident spolku. Konstatovala, že je
přítomno 22 členů klubu (viz prezenční listina ). Valná hromada je tímto schopná přijímat
usnesení.
2. Byl zvolen zapisovatel – Michal Mrázek.
3. Prezident klubu seznámil valnou hromadu s předběžnou zprávou o hospodaření a činnosti klubu
za uplynulou sezonu. Komentovala dobrou zkušenost se zapojením do projektu Golf do škol , zvýšení
počtu turnajů, zlepšení vztahů s městem Slušovice, Dostihovým spolkem, fotbalovým klube a SDH
Slušovice v rámci využívání areálu. Dále bylo kladně hodnocena práce správců klubového webu a FB
jako zdroje aktuálních informací.
4. Informace o stavu techniky prodejích a nákupech

Byla převzata technika

Sekačka Sabo
neschopna provozu bez výrazné investice
Sekačka Jacobsen LF 100 i po nákladných opravách v roce 2016
neschopna provozu bez zásadní investice
Sekačka Toro v 60 % stavu, po opravě řízení v bezproblémovém
provozu
Triplex Green, po opravách schopna provozu, nájem
Jacobsen green ruční – po opravě válců a přebroušení schopna
provozu
kontejnery jeden nájem, druhý za 1 CZK rok
závlahový systém po opravách schopen provozu

Nákupy nové techniky

Jacobsen 4WD fairwayi 73 000,- včetně dopravy

Prodeje

Sabo
30 000,- CZK
Jacobsen LF 100
18 000,- CZK
Vibrační válce pro úpravu greenů ve spolupráci 3 klubů
30 000,- celkem

Námět

odhad

5. Vize pro rok 2018
Zlepšení kvality greenů metodou hloubkového prořezání, kvalitní zásobního prohnojení a snížením
střihu v kombinaci s válcováním.
Zvýšení aktivity pro získávání nových členů
Získání nových a udržení stávajících sponzorů
Realizace seniorské tour (Senioři 50+, master senioři 65+, super master senioři 75+ včetně žen)
v počtu 3 turnajů za redukované fee .
Podchycení mládeže z okolí.
Jaroslav Uhlíř, STK, informoval o výsledcích účasti klubu ve 2. golfové lize – ženy , muži .
6. VH přijala hlasováním aklamací následující usnesení
1. Výška poplatku ročního fee pro členy klubu se stanovuje
7000.- / 3500,- senior/2000,- udržovací
2. Při zajištění reklamního plnění pro sponzora na webových stránkách a FB
v hodnotě 7000,- CZK /rok je roční fee prominuto členovi, který ho zajistil.
3. Hodnota reklamního plnění na stojanu jamky, webové stránce a FB je v hodnotě
10 000,- CZK/ rok
4. Termín úhrady ročního fee a reklamního plnění 7000,- musí být zrealizován do
25.1.2018
5. Klub se zúčastní soutěže druhá liga v obou kategoriích

Ve Slušovicích dne 4. 11. 2017.

Zapsal: Michal Mrázek

………………………..

