Golf club Liberec
občanské sdružení
www.gc-liberec.cz

V Liberci, 2. ledna 2018

Vážení golfoví přátelé,
rád bych tímto popřál Vám i Vašim blízkým hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ať je tento rok ještě úspěšnější, než ten minulý a ať máme alespoň trochu času i
na golf...
A nyní již „pracovně“ :

XIX. Valná hromada Golf Club Liberec se bude konat
stejně jako loni v naší klubovně!!!

v pátek 23.3.2018 od 16:30 hodin
Program:
1. Hodnocení roku 2017
2. Hospodaření v roce 2017
3. Plány a cíle na sezónu 2018
4. Podpora mládežnického golfu v roce 2018 - TCM
5. Klubová reprezentace a soutěže
6. Seznámení s novinkami na hřišti
7. Turnajový kalendář 2018
8. Volby prezidenta, výboru a revizní komise klubu
9. Závěr a diskuse
Pokud budete chtít jakýkoliv bod přidat do programu XIX. Valné hromady, pošlete mi prosím návrh
na email club@gc-liberec.cz. Veškeré požadavky do jednání samozřejmě zařadíme.

Členské poplatky pro rok 2018 pro členy GCLI byly Výborem
stanoveny na :
1.000,- Kč děti do 9 let
4.000,- Kč pro děti a mládež od 10 let do 18-ti let,
studující do 23 let
5.000,- Kč senioři nad 60 let ženy a 65 let muži
9.000,- Kč pro dospělé
2.500,- Kč udržovací poplatek
Trochu jsme upravili poplatky – poslední změna proběhla v roce 2013. Zavádíme
poplatek pro malé děti, ostatní děti zůstávají stejné. Omlouváme se za malé
navýšení, ale za 5 let se veškeré ceny zvýšily a my musíme dávat mnohem více
peněz do údržby hřiště, pokud chceme držet kvalitu, na kterou jste již zvyklí.
Seniorské roční fee jsme nenavyšovali od roku 2009, kdy bylo zavedené…
Jako „malou kompenzaci pro naše členy“ zavádíme 10% slevu do restaurace a
5-10% slevu do shopu 😊
Poplatek pošlete prosím na účet v Raiffeisen Bank 855 651 028 / 5500
s variabilním symbolem Vašeho rodného čísla.
Pravidla výběru poplatků zůstávají jako v roce 2018:
1. Poplatek musí být poukázán na účet nejdéle do 23.3.2018, tedy do termínu Valné
hromady.
2. Plastikové členské karty budou hráčům vydávány až po zaplacení členského poplatku. Do
zaplacení poplatku je hráč blokován serverem ČGF. Bez karty NENÍ VSTUP NA HŘIŠTĚ
MOŽNÝ !!!. Poplatky lze zaplatit v hotovosti i na Valné hromadě. V roce 2017 bylo pro
nezaplacení poplatků vyřazeno z klubu 46 členů.

Návrh na složení statutárních orgánů klubu na 4 roky (2018 – 2021)
1. Prezident
Zapotil Vladimír
2. Výbor klubu
Janda Jiří, Ing. Veselý Petr, Jakub Daňko
3. Revizní komise
Ing. Krois Rudolf

Pokud budete chtít přidat nebo změnit jakékoliv jméno v návrhu,
pošlete mi prosím Váš požadavek na email club@gc-liberec.cz. O
veškerých jménech necháme hlasovat Valnou hromadu.

Letos bude informací ještě trochu více:
Připravujeme pro Vás společně s Ypsilonkou, Českou Lípou, Malevilem a
Grabštejnem portál Golf SEVER, kde během února najdete pro Vás připravované
reciprocity na všech zmiňovaných hřištích – je domluvena na rok 2018 sleva 30%
z denního green fee. Dále připravujeme zvýhodněné balíčky green fee a hlavně –
projekt Přiveď na golf kamaráda - u toho bych se rád zastavil:
Na našem hřišti to bude fungovat v letošní sezóně tak, že pokud náš člen přivede na
golf někoho z rodiny, kamaráda …, my nováčkovi za cenu 990 Kč dáme 3 hole
(putter a 2 železa) a bude mít v této ceně i 2 hodiny individuálního tréninku
s našimi trenéry včetně míčů na driving range. Budete ho moct vzít vyzkoušet si
golf na hřišti a bude mít speciální cenu na ZK. Jako bonus náš člen, který nového
aktivního člena přivede, obdrží jedno volné denní greenfee na každé naše
spřátelené hřiště. Našim cílem je přivést k tomuto krásnému sportu další aktivní lidi
z Vašeho okolí.
Ale připravujeme toho mnohem více …😊

Na závěr bych Vám rád poděkoval za uplynulou propršenou sezónu,
popřál hodně štěstí, zdraví a spoustu krásných nejen golfových
zážitků v sezóně 2018...

Za výbor Golf Club Liberec
Vladimír Zapotil

