פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב 8/5/2016 -בקיסריה.

נוכחים – אלון גרנות ,גיל פרץ ,נחמה שרון ,זלמן שחף ,יונתן סטצן ,מיכל רונן ,אבי דגן ,ליאור פריטי.
נעדרים – גילי פלג ,רחל וייצמן
ועדת ביקורת – חנן אשד
יועץ משפטי – עפרה סטופ
רשמה – עירית פלג.
 .1אלון מעדכן בנושאים שונים.
בין היתר ,זומן לוועדת בן שושן ותוצאת הפגישה היא כי הם מכירים בצרכים המיוחדים של
ענף הגולף ויתקבל סכום של  ₪ 150,000ב. 2017-
 אלון יעביר במייל תכנית תחרויות של הספורטאים הצעירים המצטיינים. .2ליאור מבקש לתקן נושאים שונים שנכתבו בפרוטוקול הישיבה הקודמת :
א .בנושא המכביה – מבקש לתקן דיווח קודם של אלון .אלון עודכן בהתאם למסמך שהתקבל
לגבי עלות המכביה לשנת  2013ולא קיבל כל התייחסות עד לרגע זה לגבי מתכונת עריכת
המכביה והעלות של המועדון שכן אלו טרם נקבעו כך שלא נדרש ולא נתבקש סכום כלשהו.
ב .גביית דמי חברות באיגוד – מועדון הגולף אינו יכול לקשור דבר בדבר ומהווה אמצעי גביה
בלבד עבור האיגוד ,לא ניתן לכפות ולדרוש מחבר מועדון לשלם את דמי המנוי אלא אם חפץ
בכך מרצונו החופשי ואו זקוק לשירותי האיגוד.
ג .תשלום עבור שימוש במתקן בימי תחרויות האיגוד – לא ניתן לתת את המתקן ללא
תשלום מה גם שאין להשוות בין המגרשים געש וקיסריה וזאת בהמשך לדבריה של גילי .יחד
עם זאת ,לאור מצבו הכספי של האיגוד כפי שהוצג ע"י אלון ,באם בגעש לא יגבו עבור
שימוש במתקן באליפות הנטו ובאליפות הזוגות ,גם קיסריה תוותר באופן חד פעמי על
תשלום של יומיים אלה (יום באליפות הנטו ויום באליפות הזוגות) .מעבר לכך עדכן כי ישמח
לשתף ולחשוף פעילויות המתקיימות בגעש וגם נושא מנוי משולב הועלה מס פעמים אך לא
קיבל תשובה עד היום.
בהמשך לאמור בסעיף ג' בדבריו של ליאור  -אבי דגן לקח על עצמו לטפל בנושא שיתוף
הפעולה בין המועדונים
 נושא שיתוף הפעולה בין המועדונים יובא לדיון בישיבה הבאה. .3גביית דמי חבר – עירית תעביר לליאור רשימה של חברי קיסריה שלא חידשו חברות מ-
 1/1/2015וליאור יסייע בגביה.
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אלון מציג את התקציב ללא הוצאות על פעילות.
בהנחה שגעש לא תגבה דמי שימוש במתקן לאליפויות הנטו והזוגות ,הרי שישתחרר סכום
שיאפשר קיום תחרויות.
אלון יעביר לאישור במייל הצעת תקציב חדשה.

