ZAPISNIK
s redovne Skupštine društva GOLF KLUBA ALBATROS
Datum održavanja Skupštine
Mjesto održavanja Skupštine

08.02.2018.god.
Restoran Batak, Jadranska avenija 6, 10 000 Zagreb

Vrijeme održavanja Skupštine

18,00‐19,00h

U 18,00 sati Skupštinu je otvorio predsjednik kluba Dalibor Ljubić koji je prema članku 20. Statuta Golf kluba Albatros
ujedno i predsjedavao današnjoj Skupštini. Pozdravio je sve prisutne članove i goste, te je pozvao članove Kluba na
eventualnu dopunu dnevnog reda. Članovi Kluba nisu imali dopuna dnevnog reda, slijedom čega je utvrđen slijedeći
dnevni red:
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine
2. Financijsko izvješće o poslovanju kluba za 2017. godinu
3. Izvješće o aktivnostima kluba u 2017. godini
4. Donošenje odluke o visini upisnine i članarine za 2018. godinu
5. Plan aktivnosti kluba za 2018. godinu
6. Razno.

Ad 1.
Otvaranje Skupštine
Predsjednik Skupštine provjerio je legitimitet nazočnih članova kluba, te utvrdio da su na današnjoj Skupštini prisutni
slijedeći članovi Golf kluba Albatros:
1. Dalibor Ljubić
2. Mladen Kunek
3. Ivana Ljubić
4. Anel Ramadanović
5. Ratko Korotaj
6. Gordana Korotaj
7. Ljiljana Čondrić
8. Biljana Čondrić
9. Vlado Kolak
10. Božidar Pankretić
11. Krunoslav Zopf
12. Željko Lovković
1

13.
14.
15.
16.

Tanja Milošak
Saša Sabo
Tihomir Čukman
Frano Marinčić

Statutom Golf kluba Albatros utvrđeno je da se Skupština može održati i donositi valjane odluke ako joj pristustvuje
minimalno 7 članova. Obzirom na navedenu odredbu i činjenicu da je na današnjoj Skupštini prisutno 16 članova Golf
Kluba Albatros, predsjednik Skupštine utvrđuje da se Skupština može održati i valjano odlučivati.
Po utvrđenju nazočnosti članova, predsjednik Skupštine objašnjava način glasovanja o pojedinim točkama dnevnog
reda na način da će se glasovati javno podizanjem ruku, te da će se glasovanju pristupiti nakon rasprave po pojedinim
točkama dnevnog reda.
Predsjednik Skupštine konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog
reda.

Ad 2.
Financijsko izvješće o poslovanju kluba za 2017
Predsjednik Skupštine je u kratkim crtama prezentirao financijsko izvješće kluba za 2017, gdje je rečeno da su:




Prihodi u 2017 su ‐ 48.570,00 kn
o Članarine ‐ 24.000,00 kn
o Uplate aranžmana za 3. Albatros Kup ‐ Jehnići Invitational, koje su išle preko računa kluba ‐
24.490,00 kn
Rashodi
o Obveze prema HGS‐u – 6.920,00 kn
o Troškovi organizacije turnira – 36.449,00
o Trošak izrade nove WEB stranice kluba – 3.750,00 kn
o Troškovi Banke ‐ 951,00 kn
o Knjigovodstvo – 500,00 kn

Financijsko izvješće o poslovanju kluba u 2017 je jednoglasno usvojeno.
Predsjednik Skupštine konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog
reda.

Ad. 3
Izvješće o aktivnostima kluba u 2017. godini
Predsjednik skupštine je sve nazočne ukratko podsjetio na aktivnosti kluba u 2017:




Reguliranje svih financijskih obveza prema HGS‐u
Napravljena je nova WEB stranica kluba
U periodu 30.4. do 20.10. održano je 5 Golf klinika, na kojima je svaki put sudjelovalo između 15 i 20
članova kluba
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Organizirali smo predstavljanje momčadi za ligu gospode, te ujedno i predstavljanje službenih Albatros
„dresova“.
Sudjelovanje u Ligi gospode za 2017 ‐ Izvješće izbornika
23.4.2017. – 1. Albatros Kup na Mokricama
11.6.2017. – 2. Albatros Kup na Mokricama
10.9.2017. – Prvenstvo kluba na Mokricama
7.10.2017. – 3. Albatros Kup Jehnići – Inviational 2017 u Savudriji

Izvješće o aktivnostima kluba u 2017 je jednoglasno usvojeno.
Predsjednik Skupštine konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog
reda.

Ad 4.
Donošenje odluke o visini upisnine i članarine za 2018. godinu
Predsjednik skupštine je dao prijedlog da se za 2017. godinu zadrže isti iznosi upisnine i članarine, kao i u
predhodnoj godini, i to:




1000,00 kn ‐ upisnina i članarina za 2018. godinu za nove članove
600,00 kn ‐ članarina za registrirane u 2017. godini i stare članove koji se vraćaju u GK Albatros
300,00 kn ‐ članarina za „Počasne članove“, koji su već registrirani u nekom drugom klubu.
„Počasni članovi“ ostvaruju iste pogodnosti kao registrirani članovi (startnina na turnirima,
povlaštena cijena na “partnerskim” terenima, sudjelovanje na klinikama, povoljnije cijene
aranžmana i sl.)

Prijedlog o visini upisnine i članarine za 2018. godinu je jednoglasno usvojen.
Predsjednk Skupštine konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog
reda.

Ad 5.
Plan aktivnosti kluba za 2018. godinu
Predsjednk Skupštine je nazočnima iznio plan aktivnosti kluba za 2018. Godinu:



Reguliranje svih financijskih obveza prema HGS‐u
Priprema i održavanje klupskih turnira
o U 2018. godini planira se održati 4 službena klupska turnira, i to tri Albatros kup‐a, te Prvenstvo
Kluba
o Točni datumi održavanja turnira će se definirati naknadno. Okvirno planirani termini su krajem
travnja, početkom lipnja, početkom rujna i u prvoj polovici listopada.
o Prva tri turnira će se održati na Mokricama, a završni Albatros kup će se održati na Savudriji
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Organiziranje jednosatnih grupnih treninga s trenerom (golf klinike), gdje bi se onda u jednom terminu
vježbao samo jedan segment igre (početni udarac, chip, put, sand, …). Za članove GK Albatros, golf klinike
su besplatne, odnosno trošak u cijelosti pokriva klub. Za vrijeme trajanja golf sezone u Zagrebu (4. do 11.
mjesec), plan nam je organizirati cca. 10 klinika, ovisno o interesu i odazivu članova.
Pored službenih klupskih turnira, plan nam je organizirati druženja i neslužbene turnire na nekim od terena
u blizini Hrvatske (Mađarska, Italija, Austrija, Slovenija, …), ukoliko za to bude interesa članova.
Sudjelovanje ekipe GK Albatros u službenom natjecanju HGS‐a „Liga gospode“

Oko zadnje točke, se raspravljalo i zaključeno je da će se još jednom detaljnije preispitati zainteresiranost pojedinih
članova za sudjelovanje u ovom natjecanju. Odluka će se donijeti naknadno.
Prijedlog plana aktivnosti za 2018. godinu je jednoglasno usvojen.
Predsjednk Skupštine konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na posljednju točku dnevnog
reda.

Ad 6.
Razno
Predsjednik Skupštine je nazočne upoznao s rezultatima dosadašnjih razgovora s terenima u blizini Zagreba:




S golf igralištem Otočec dogovoren je popust od 20% na cijenu GF‐a, za sve članove GK Albatros
S golf igralištem Arboretum dogovoren je popust od 10 EUR‐a na cijenu GF‐a, sve članove GK Albatros
S golf igralištem na Mokricama, dogovoren je popust od 20% na cijenu GF‐a, za sve članove GK Albatros
*Ovi popusti se ne odnose na dane kada već postoji neki popust (npr. Ladies ili Mans day ‐ 50%), te na
turnire.

Predsjednik Skupštine je također nazočne članove i goste upoznao sa sadržajem Izvješća sa sjednice izvršnog
odbora HGS‐a.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Dalibor Ljubić
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