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Usnesení z II.valné hromady Golf Clubu Klínovec & Fichtelberg . 
 

Valná hromada ze dne 23.11.2007 od 18,00 hodin na Božím Daru hotel Praha hlavní sál . 

 

Valná hromada po projednání schvaluje : 

 

1. p�edsedajícího valné hromady p.Loukota Martin ,zapisovatel �áslavský Ond�ej , ov��ovatelé 

zápisu :  

      2.    nákup nových pravidel pro �leny klubu v po�tu 100 Ks za á 35,-K�  
      3.    schvaluje následující výši poplatk� : 
 
             Pro nové �leny : 5 000,-K�   Ro�ní �lenský poplatek: 2 000,-K� 
             Mládež do 15 let : vstupní poplatek 0,-K� , ro�ní �lenský poplatek 0,-K� 

  S platností od 1.1.2008  

4. P�ijetí nových �len� do GCKF dle seznamu 

5. P�ijetí pana Milana Šperla jako �estného �lena GCKF  

 

Valná hromada po projednání bere na v�domí : 

 

1. informace o pr�b�hu setkání prezident� golfových klub� konaného Golf Clubu             
Austerlitz Slavkov u Brna dne 26.10.2007 

2. informace ve v�ci výstavby h�išt� – p�ípravné práce , územní rozhodnutí  
3. informace ve v�ci �lenské základny  
4. informace o spolupráci s partnery klubu  a GCSOK v roce 2007  
5. informace o stavu internetového portálu 

 

Valná hromada po projednání ukládá : 

 

1. ukládá p�edsednictvu klubu ve spolupráci s GCSOK uspo�ádat turnaje na h�išti 
v Sokolov� v roce 2008 dle možností klubu a plánovaného kalendá�e akcí GCSOK pro 
rok 2008 

2. zajistit zve�ejn�ní �ísla ú�tu GCKF na internetovém portálu , variabilní �íslo pro platby 
stávajících �len� ( p�ísp�vky ) je �íslo registrace dle klubové registra�ní karty , pro 
nové �leny rodné �íslo  

 
 



 
Valná hromada po projednání zvolila : 
 
    1.  Valná hromada zvolila nové vedení klubu dle stanov GCKF a to : 
Prezident klubu            Loukota Martin    
Viceprezident klubu            Hruška Pavel      
Pokladník klubu            �áslavský Ond�ej   
P�edseda STK            Što�ek Ji�í          
P�edseda komise pro h�išt�   Bezouška Martin  
 
Funkce p�edsedy klubu tímto zaniká. 
 
2 .   Valná hromada zvolila dva �leny a jednoho náhradníka  revizní komise dle stanov GCKF 
a to : 
�lenové revizní komise : Wolfová Martina , Šulc Libor  
Náhradník revizní komise : Dunczák Robert  
 
Valná hromada pov��uje : 
 
1.  sekretá�e klubu a prezidenta klubu  p.�áslavského a p.Loukotu podání p�íslušných  žádostí 
o p�ísp�vek na provoz klubu ( �STV atd.) 
 
 
Valná hromada ukon�ena ve 20,00 hodin  
 
 
Ov��ovatelé zápisu usnesení  : 
 
Boží Dar dne 28.11.2007  
 


