Zapisnik 12. sestanka Goriškega Golf kluba, ki je potekal dne 20.3.2019 s pričetkom ob
16.00 uri

Vabljeni člani UO in NO
Prisotni : Valter Vodopivec, Mitja Munih, Ivan Lipovšek, Aleš Krivec, Iztok Pelan
Odsotni: Marino Furlan, Silvester Polanc, Silvester Vončina
Sestanek je vodil predsednik društva Valter Vodopivec
Zapisnik je zapisal Mitja Munih
Sestanek je bil zaključen ob 18.10 uri
Dnevni red:
- Poslovno poročilo 2018
- Priprava na zbor društva
- Klubska tekmovanja v letu 2019
- Medklubski turnirji in koledar
- Razno (izlet GGK, ..)
Prisotni ugotovijo, da na zapisnik prejšnje seje v roku ni bilo pripomb, zato je potrjen.
Ad 1)
Predsednik je prebral poslovno poročilo za leto 2018. UO predlaga, da računovodski servis Rafis še
enkrat preveri na kakšen način se lahko zmanjšajo davčne obveznosti za leto 2018 in tudi svetuje
kako v letu 2019

Ad 2)
Zbor društva se planira 11.4. ob 18.00 uri v prostorih Magme, kjer bo po zboru članov tudi skromna
pogostitev. Iztok se dogovori glede najema prostora.

Ad 3)
a) GZS je objavila predvidenih tekmovanj v letu 2019. Rok 20.3.2019. Interesa članov za prijavo
na tekmovanja ni bilo zato se klub ne bo prijavljal na tekmovanja v okviru GZS
b) Ne glede na to pa je predlog, da se v okviru Goriškega golf kluba organizira naslednja
tekmovanja:
- Match play. Pristopnina za udeležbo 10 EUR.
- Audi eclectic, ko bo razpis objavljen se preveri, če je interesa dovolj.
- Šola golfa za otroke. Šola se nadaljuje na igrišču v Koprivnem. Vodi jo Jožef Kovačič
- Podan je predlog za organizacijo začetniškega turnirja dne 9.6.2019 ob 10.00 uri v Koprivnem.
Igralo se bo Texas scramble v štirih.
Ad 4)

Koledar turnirjev, ki jih organizira Goriški golf klub na igrišču v Koprivnem je potrjen. Medklubska
srečanja so usklajena na drugih igriščih. Koledar je objavljen na naši spletni strani.
Predlog za klubski izlet (Italija, 5-7.4.2019 – potrjen 20 udeležencev in Avstrija, september). Kombi za
izlet v Italijo je potrjen

Ad 5) Razno
- Na spletni strani Goriškega golf kluba se objavljajo samo dogodki ki jih organizira klub ali ki jih
je klub obvezen objaviti glede na pridobljena sponzorska sredstva.
- Razpis za šport, ki ga je razpisala MONG. Klub se prijavi za športno prireditev RD open.
- 31.8. je turnir v Avianu. Pogoji še niso znani, bodo pa objavljeni na spletni strani. Velja vrstni
red prijav.

Predviden naslednji sestanek je konec aprila 2019.

V Novi Gorici, 20.3.2019

predsednik Goriškega golf kluba
Valter Vodopivec, l.r.

