12.1.2018

GG HALLITUSTEN PÄÄTÖSTIEDOTE 1-2018

GG Oy ja Ry hallitukset pitivät kauden 2018 ensimmäiset viralliset kokoukset torstaina 11.1.2018. Ohessa kooste
oleellisimmista päätöksistä ja käsitellyistä asioista:
Hallitusten järjestäytymiset
•
GG Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana ja samalla kenttätoimikunnan puheenjohtajana toimii Harri Nyberg.
•
GG Ry:n hallituksen varapuheenjohtajana toimii Jaana Ehrnrooth, erityisenä painopisteenä ”perhegolf” GG:ssä
•
GG Ry:n puheenjohtaja Merja Kivi toimii samalla myös seuran kapteenina.
•
GG Ry:n toimintaa päätettiin organisoida edelleen yhdistetyllä Klubi- ja naistoimikunnalla, Ikäkausitoimikunnalla
(juniorit, midit ja seniorit) sekä Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunnalla. Ko. toimikuntiin etsitään edelleen aktiiveja
jäseniä ja kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä joko Ry:n puheenjohtajaan tai toiminnanjohtajaan.
Sopimusasiat 2018
•
GG Oy ja RY välisestä palvelusopimuksesta päätettiin, että ns. lisäkenttien kulut ja hallinnointi siirretään
kokonaisuudessaan OY:lle, koska ne ovat liiketoimintaa (aiemmin olleet Ry:n alla).
•
Toni Loivan siirtyessä Oittaan kartanon vastuulliseksi toimijaksi, ravintolaan on valittu alustavasti uusi vetäjä ja
sopimusneuvottelut aloitettu. Päätöksestä tiedotetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
•
GoGolfin kanssa jatketaan yhteistyötä niin yhteismarkkinoinnin kuin GG Ry:n jäsenetujen suhteen. Tarkemmat
tiedot tulossa erillisessä jäsentiedotteessa tammikuun aikana.
•
GG Oy jatkaa Kultakortti-järjestelmässä (eli n. 25 lisäkenttää osakkaille, jotka pelaavat omalla pelioikeudellaan).
•
GG Oy:n uuden kentänhoito-organisaation kaksi vakituista työntekijää on alustavasti valittu, mutta varsinaiset
nimien julkistukset tehdään vasta työsopimusten allekirjoitusten jälkeen. Myös osa kausityöntekijöistä on jo valittu.
Green feet kaudella 2018
•
Hallitus on valmistellut entistä yksinkertaisempaa hinnoittelua kaudelle 2018. Perus green fee tulee olemaan 45 €.
Prime-time aikaa supistetaan koskemaan arkisin klo 15-18 ja viikonloppuisin klo 8-12 välistä aikaa, jolloin aikuisten
GF on 55 €. Tarkemmat GF hinnat julkistetaan kevään aikana uusilla nettisivuilla, jotka ovat työn alla.
Kauden 2018 alustava kilpailu- ja tapahtumakalenteri löytyy tästä linkistä.
Kauden 2018 pelioikeudet nyt myynnissä TARJOUSHINNOIN ja löytyvät tästä linkistä.
Muuta
•
Espoon kaupungin kanssa on aloitettu vuokrasopimuksen jatkoneuvottelut. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa v.
2027 asti, mutta siihen on tarkoitus saada 10-20 vuotta jatkoa. Pidempään kaupunki tuskin suostuu käynnissä
olevan yleiskaavan suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi.
•
GG Ry:n ja yhdeksän osakkaan välisessä lunastusasiassa on edetty siihen, että GG Ry on antanut toimeksiannon
valmistella seuran vastine välimiehenä toimivalle professori Seppo Villalle. Prosessia pyritään nopeuttamaan, jotta
tämä asia saadaan päätökseen ja sitä kautta koko yhteisö takaisin normaalin vuosikellon mukaiseen tilaan.
Jäsenten tasoitusten vuositarkistus tehty
•
Gumböle Golf Ry:n jäsenten tasoitusten vuositarkistus on tehty NexGolfissa. Löydät oman tasoituksesi omilla
tunnuksillasi, jossa käyttäjätunnuksesi on jäsennumerosi ja salasana joko oletusarvoisesti etu- ja sukunimen
etukirjaimet ja syntymäpäivä (esim. MaMe15) tai oma muuttamasi salasana. Jos olet unohtanut salasanasi tai
tarvitset apua kirjautumisessa, ota yhteyttä toimitus-/toiminnanjohtajaan
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