Usnesení z II.valné hromady Golf Clubu Klínovec & Fichtelberg 2008 .
Valná hromada ze dne 19.12.2008 od 18,00 hodin na golf resort Sokolov , salonek .

Valná hromada po projednání schvaluje :

1.

předsedajícího valné hromady p.Loukota Martin ,zapisovatel Čáslavský Ondřej ,
ověřovatelé zápisu : Štoček Jiří

2.

přijetí nových členů GCKFG dle seznamu vedeného sekretářem klubu

3.

postup pro upozornění na neplacení poplatků

4.

změny stanov klubu a to :

měnící se články stanov Golf Clubu Klínovec & Fichtelberg
Bod II. Čl. 2.3 Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se sdělí uchazeči po konání řádné valné hromady na
jeho vlastní žádost a to ústně či písemně.Toto rozhodnutí nevyžaduje žádné odůvodnění. Sdělení
podá sekretář klubu.
Bod II. čl. 4.5. Pokud člen nesplní svoji povinnost k zaplacení členského poplatku nejpozději do 31.5.
každého roku, bude jednou písemně nebo ústně upozorněn. Pokud ale opětovně neuhradí členský
poplatek do 14 dnů po tomto upozornění, bude vyškrtnut. Vyškrtnutí se provede bez dalšího
upozornění následující den. Proti vyškrtnutí z uvedených důvodů lze v rámci klubu podat opravný
prostředek odvoláním ke shromáždění klubu .
Bod III. čl.2.3. Shromáždění členů klubu svolává předsednictvo klubu nejméně jednou za rok
Bod III. čl. 2.4. Volba členů předsednictva je prováděna tajným hlasováním tj.hlasovacími lístky, nebo
hlasováním veřejným. O způsobu hlasování rozhodne nadpoloviční většinou přítomných členů
shromáždění členů klubu.
Bod III.čl.2.5. K platnosti rozhodnutí shromáždění členů klubu je zapotřebí ve všech projednávaných
a schvalovaných věcech nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s hlasovacím právem.

Doplnění bodu III.čl.3.3.6 Funkce v předsednictvu je možné kumulovat a to pouze na základě
rozhodnutí shromáždění členů klubu.

Valná hromada po projednání bere na vědomí :

1.
2.
3.
4.

informace z podzimní konference ČGF ze dne 24.-25.10.2008
informace ve věci výstavby hřiště – přípravné práce , územní rozhodnutí , projekt
informace ve věci členské základny
informace o sportovních výsledcích členů klubu – mistrovství klubu , President CUP ,
skokan roku
5. informace o stavu internetového portálu , nový vzhled stránek
6. informace o vstupu do ČSTV

Valná hromada ukončena ve 20,00 hodin
Ověřovatelé zápisu usnesení : Štoček Jiří
Boží Dar dne 22.12.2008

