Golf club Liberec
Machnín spolek
www.gc-liberec.cz

V Liberci, 1. ledna 2022

Vážení golfoví přátelé,
rád bych tímto popřál Vám i Vašim blízkým hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Věřím, že letošní rok se postupně vrátí do normálu a budeme hrát bez omezení,
pořádat turnaje, akce a vůbec – prostě si to užijeme!
Stále nevíme, jak bude opět vypadat situace na jaře, i proto uděláme pozvánku na
XXIII. Valnou hromadu stejně jako v loňském roce.
Zatím je termín setkání naplánovaný na

pátek 25.3.2022 od 16:30 hodin v klubovně,
program je:
1. Hodnocení roku 2021
2. Hospodaření v roce 2021
3. Plány a cíle na sezónu 2022
4. Podpora mládežnického golfu v roce 2022 - TCM
5. Klubová reprezentace a soutěže
6. Seznámení s novinkami na hřišti
7. Turnajový kalendář 2022
8. Závěr a diskuse
Pokud budete chtít jakýkoliv bod přidat do programu XXIII. Valné hromady, pošlete mi prosím návrh
na email club@gc-liberec.cz. Veškeré požadavky do jednání samozřejmě zařadíme.

Zatím nevíme, jestli se v březnu půjde scházet, tak Vám v průběhu
ledna – března 2022 budeme jednotlivé body programu
XXIII. Valné hromady posílat do Vašich mailů.

Členské poplatky musíme po 4 letech trochu upravit, pro rok 2022
pro členy GCLI byly Výborem stanoveny na :
1.000,- Kč pro děti do 10-ti let
4.500,- Kč pro děti a mládež od 10-ti let do 18-ti let
5.500,- Kč senioři nad 60 let ženy a 65 let muži
9.900,- Kč hrací poplatek pro dospělé
2.500,- Kč udržovací poplatek
3.300,- Kč roční poplatek včetně 2 her na hřišti
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 2021:
1. Poplatek musí být poukázán na účet nejdéle do 20.3.2022!!!
2. Zaplacením poplatků v lednu 2022 automaticky získáte dárek od klubu!!!
3. Ceny ročního green fee jsme museli navýšit (poslední zvýšení v roce 2018) z důvodu
zvyšujících se nákladů na údržbu hřiště, energií … Omlouváme se, ale navýšení o 10 %
ani nepokryje inflaci za 4 roky. U dětí jsme poplatky ještě nikdy nezvýšili za celou dobu
klubu.

Na rok 2022 jsme připravili opět úpravy na hřišti i v zázemí, už se
těšíme na jaro. Budeme se snažit udržet hřiště v kvalitě minimálně
stejné, jako loni, tak si doufám vše užijme ve zdraví!

(podoba s některými zasloužilými členy našeho klubu je NÁHODA !!!)

Na závěr bych Vám rád poděkoval za uplynulou sezónu,
popřál hodně štěstí, klidu, a hlavně zdraví Vám i Vašim
blízkým v celém roce 2022.
Za výbor Golf Club Liberec

