GG Oy / Ry HALLITUS 2017

PÄÄTÖSTIEDOTE

Gumböle Golf Oy:n ja Ry:n uusi yhteinen hallitus kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 18.1.2017.
Kokouksen keskeisimmistä asioista on tässä yhteenveto.
Läsnä olivat Tapio Potila (GG Oy:n puheenjohtaja), Martti Sneck (GG Ry:n puheenjohtaja), Håkan Blomberg,
Merja Kivi, Jorma Kurra, Harri Nyberg sekä Hanna Santavuori (os. Kivelä) sekä Markku Ignatius (toimitusjohtaja)
GG Oy:n ja Ry:n varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Kurra, seuran sihteeriksi Merja Kivi sekä seuran sääntöjen
mukaiseksi rahastonhoitajaksi pääkirjanpitäjämme Piia Ansala (Länsi-Uudenmaan Tilitoimistopalvelut Oy).
TOIMIKUNNAT
Kokouksessa hyväksyttiin Hallinnon toimenkuvat 2017 –dokumentti, jossa määritellään mm. toimikuntien
tehtävät ja vastuut. Vuonna 2017 yhteisömme toimintaa koordinoidaan seuraavin toimikunnin:






Ikäkausitoimikunta (sis. seniori-, juniori ja midijaokset) , pj. Merja Kivi
Klubitoimikunta (sis. naisjaoksen), pj. Martti Sneck
Kilpailutoimikunta, pj Hanna Santavuori
Sääntö- ja tasoitustoimikunta (tj Ignatius, pj Sneck ja kapteeni Santavuori)
Kenttätoimikunta (Oy), pj Harri Nyberg

TALOUS
Jatkossa A-osakkeiden korko laskutetaan ¼ vuosittain seuraavasti: 31.1., 30.4., 31.7. ja 31.10. Vuonna 2017
lainapääoman lyhennys laskutetaan 30.4 ja 31.7. (á 200 €) sekä loput täsmäytyksenä 31.10. Hallitus myös
selvittää mahdollisuutta lainan osamaksuun. Toistaiseksi lainan poismaksupäivät ovat em. koronmaksupäivät.
OSAKKEITA MYYNNISSÄ
Todettiin, että neljä osakasta on ilmoittanut toimitusjohtajalle asettavansa velattomat C+D osakkeensa myyntiin.
Toimitusjohtajalle voi esittää kiinnostuksensa hintatarjouksineen (minimi 650 € eli kauden 2017 hoitovastike).
Tarjousikkuna avautuu 27.1. ja päätyy 15.2. ja kaupat tehdään eniten tarjoaville. HUOM! Jos ostaja on
kausipelioikeuden jo varannut henkilö, ko. vuokrahinnat palautetaan.
GREEN FEE HINNAT 2017
Hallitus teki päätökset green fee –hinnoittelun periaatteista, jotka noudattavat pääosin kausien 2015-2016
kolmiporrashinnoittelua (low, normal, prime). Uutena ovat tulossa etukäteen netissä maksettavat hinnat sekä
erikoishinnoittelu nuorille aikuisille (30v. ja alle). Hinnat päivitetään piakkoin kotisivuillemme. Hallituksen
puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle annettiin valtuudet uudistaa hinnoittelua siten, että hintatasoa
nostettaisiin hallitusti kentän ruuhkaisuus kaudella 2016 huomioiden.
KENTTÄMESTARI
Gumböle Golfin vastuulliseksi kenttämestariksi on Lepistö & Sons Oy nimittänyt 1.1.2017 alkaen EGS:n
pitkäaikaisen kenttämestari Mikko Larvion.
GG Oy ja Ry hallitusten puolesta,
Markku Ignatius
Toimitus-/toiminnanjohtaja

