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Protokół z posiedzenia Zarządu PSGS w dniu 11.01.2017 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok 2016 

2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju golfa 

3. Turniej ESGA Poland 2017 

4. Sprawy różne 

Ad1. Prezes Bogusław Bil omówił najważniejsze wydarzenia organizacyjno-sportowe Stowarzyszenia. 
Na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu poszerzono Zarząd do 5 osób oraz dokonano niewielkich 
zmian w statucie. W minionym roku znacząco wzrosła liczba członków Stowarzyszenia, dokonano 
weryfikacji stanu liczby członków. Osoby niepłacące składek zgodnie ze Statutem zostały wykreślone 
ze Stowarzyszenia. Ważną decyzją PZGolf mającą związek z naszą działalnością było obniżenie wieku 
seniora do 50 lat, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

Reprezentacje Stowarzyszenia (brutto i netto) brały udział w Pucharze ESGA w Norwegii. Obie drużyny 
zajęły tam 16-te miejsca, najlepsze z dotychczasowych występów. Rozegrano Turniej o Puchar Prezesa 
Stowarzyszenia na polu Lisia Polana . Zwycięzcą został Jarek Skręta. Na polu Sierra GC został rozegrany 
po raz drugi Klubowy Puchar Seniorów, zwyciężyła drużyna gospodarzy. Od bieżącego roku zawody te 
na nasz wniosek, decyzją PZGolf przekształcone zostały na Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów. 
Stowarzyszenie było patronem Senior Golf Tour, których organizatorem jest Mid Golf.                                                                                                                                              
Działalność senioralnego golfa kobiet omówiła wiceprezes Barbara Bobińska. Zdała relację z udziału 
naszej reprezentacji na turnieju Marisa Sgaravatti Trophy, gdzie nasze Panie zajęły również 16-te 
miejsce. 

Ad2. Współpraca z ESGA oraz ESLGA, której od ubiegłego roku jesteśmy członkiem układa się bardzo 
poprawnie. Dowodem tego może być powierzenie nam w roku bieżącym organizacji Pucharu ESGA, a 
za dwa lata nasza Panie będą gościły drużyny europejskie w turnieju Marisa Sgaravatti. Bardzo wysoko 
cenimy współpracę z PZGolf, który pomaga nam w wielu sprawach organizacyjno-logistycznych. 
Związek zbudował nam nową stronę internetową i pomaga nam w jej administrowaniu. Współpraca 
za Spółką Midgolf przebiega w ten sposób, iż Stowarzyszenia udostępnia swoje logo oraz możliwość 
korzystania z systemu eagle W zamian Spólka propaguje rozwój golfa senioralnego poprzez 
organizowanie turniejów oraz pomaga w zbiórce składek członkowskich oraz pozyskuje nowych 
członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nasze nawiązało współpracę sportową ze Czeskim 
Stowarzyszeniem Golfa Seniorów, naszym odpowiednikiem w Czechach. Na dzień 30 maja ustalono 
datę turnieju pomiędzy naszymi reprezentacjami na polu w Silherowicach. Temat ten pilotuje 
wiceprezes Marek Gaik. 

Będzie to nasz pierwszy zagraniczny kontakt sportowo-towarzyski. Planujemy podobne spotkania z 
innymi Stowarzyszeniami w niedalekiej przyszłości. 

Ad3. Najważniejszym zadaniem, jakie czeka nasze Stowarzyszenie, to organizacja Pucharu ESGA w 
naszym kraju - ESGA Poland 2017. Zawody te odbędą się na polach Sierra, Postołowo i Tokary w dniach 
19-24.06.2017. Operatorem tego turnieju będzie Sierra GC lecz każdy z członków Zarządu ma 
wcześniej już ustalony zakres obowiązków. Całość będzie koordynował Prezes Stowarzyszenia. 
Ustalone zostały już komitety zawodów, miejsca zakwaterowania zawodników oraz inne bieżące 
sprawy organizacyjne. W chwili obecnej wszystko przebiega sprawnie, bez opóźnień.  
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Zgodnie z wcześniej uchwalonym regulaminem powołań do reprezentacji, został zatwierdzony skład 
naszej drużyny na turnieje brutto i netto oraz powołani zostali kapitanowie tych drużyn (skład oraz 
kapitanowie w załączniku) 

Ad 4. W sprawach różnych omówiono następujące sprawy. 

1. Ze względu na utrudnioną współpracę z bankiem GETIN, podjęto decyzję o przeniesieniu 
rachunku do banku PKO S.A. 

2. Wykonano wizytówki dla wszystkich członków zarządu. 

3. Ustalono wzór nowego Roll-upu, który należało zmienić w związku ze zmianą logo. 

4. Ustalono sposób komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a mianowicie: stowarzyszenie na 
zewnątrz reprezentuje Prezes, natomiast odpowiedzialnym za kontakty z prasą oraz 
wysyłaniem informacji do administratora naszej strony zostaje wiceprezes Lech Natkowski. 
Wszystkie informacje tam wysyłane muszą jednocześnie trafiać do wszystkich członków 
Zarządu. Prezes Stowarzyszenia może upoważnić członka zarządu do wykonania zleconej 
czynności i wówczas ów członek reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. 

5. Do członków, którzy nie zapłacili do chwili obecnej składek za rok ubiegły należy wysłać monit 
- odpowiedzialny wiceprezes L. Natkowski.  

6. Postanowiono nawiązać ściślejszą współpracę z mediami zajmującymi się sprawami golfa aby 
w ten sposób przybliżyć działalność Stowarzyszenia szerszej liczbie golfistek i golfistów ( nie 
tylko seniorów). 

7. Bardzo istotną sprawą dla sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia jest pozyskiwanie 
sponsorów. Wszyscy członkowie zarządu zostali zobligowani do działań w tym zakresie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Bogusław Bil ....................................................      

2. Barbara Bobińska.............................................           

3. Marek Gaik ......................................................      

4. Wojciech Marciniak .........................................   

5. Lech Natkowski ...............................................                                                                                      

 


