Kontiolahti Golf Oy, hallitus tiedottaa, kokous 3/2017

Teemerkit, teetikkuastiat. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja esitteli mallikappaleet tee merkeistä
ja tikkuastioista. Todettiin mallien olevan asianmukaiset pienin muutoksin. Toimitusjohtaja käy
jatkoneuvottelun toimittajan kanssa.
Lipputangot. Tangot uusitaan. Lippuja hankitaan kolmea eri väriä jos sponsori suostuu eriväreihin.
Toimitusjohtaja neuvottelee asiasta
Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma 2017 kentänhoidon ja caddie master toimintojen osalta.
Kentänhoidossa on yksi työntekijä vähemmän kuin edellisellä kaudella. Caddie master toimintoja
tehdään loppukaudesta vakituisen henkilökunnan voimin.
Työturvallisuuskorttikoulutus henkilökunnalle järjestetään 24.4.2017.
Investoinnit 2017. Hankitaan Kubota traktori. Rahoitusvaihtoehtoja tarkastellaan ennen hankintaa.
Kompressorin melusuojaus tai uuden hankintaa selvitetään. Vesivessojen kustannusselvitys ja
luvitus menossa.
Viheriöt näyttävät talvehtineen kohtalaisesti, teräsjäätä ei havaittu helmikuussa tehdyssä
tarkastuksessa.
Toimitusjohtajan katsaus. Todettiin Kontiolahti Golf Oy taloudellinen tilanne. Toimitusjohtaja kävi
läpi väylämainosten myynti tilanteen. Talousseurantalomaketta aletaan käyttää huhtikuun alusta
lähtien. Hyväksyttiin Kontiolahti Golf Oy:n toimintasuunnitelma vuodella 2017.
Puheenjohtaja kertoi Suomen Golfliiton aluekierroksen palaverin 5.2. Mikkelissä annista.
Hyväksyttiin toimitusjohtajan toimenkuva. Hallituksen toimenkuvaa ei tarvita tässä vaiheessa.
Pelaaja ensin kysely 2016. Puheenjohtaja kävi läpi Pelaaja ensin kyselyn sanallisia kommentteja.
Sanallisissa palautteissa (n. 80 kpl) on sekä positiivista- ja kehitettävää palautetta johtoa,
kentänhoitoa, ravintolaa, kenttävalvontaa ja pelaamisen kustannuksia kohtaan.
Päätettiin kehittämistoimista saadun palautteen perusteella:
– Luottamus johtoon
*
*
*
*

Avoimuus, hallituksen kokousten päätöksistä tiedottaminen osakkaille ja seuran
jäsenille nettisivuilla
Kannustetaan pelaajia palautteen antoon pelikauden aikana
Palautteet käsitellään hallituksen kokouksissa
Annetaan tietoa palautteiden käsittelystä

– Kentän alku-ja loppukauden kunto
*
*
*

Avoimuus kenttää koskevissa asioissa
Kentänhoidon suunnitelma kotisivuille
Pelikauden aikana viikoittain tehtävät kentänhoitotyöt laitetaan internettiin
kotisivuille ja ilmoittautumistiskille.

*

Mahdolliset poikkeustilanteet kentänhoidossa informoidaan heti caddie mastereille

– Golfyhteisön tunnelma omilla jäsenillä
*
Tiedottamista ja avoimuutta lisätään. Johto ja henkilökunta kuuntelevat
osakkeenomistajien mielipidettä. Laitetaan niin pienet kuin suuret asiat kuntoon nopeasti ja
toimitaan avoimesti.
Hyväksyttiin yhteistyösopimus Kontiolahti Golf Oy:n ja Suomen Golf Seniorit ry:n (SGS) välillä tehty
sopimus koskien kahta pelioikeutta Kontioniemen kentällä kaudelle 2017.
Osakkeenomistajille/kausimaksun maksaneille osakkeenomistajille järjestetään kilpailu perjantaina
28.7. Kilpailumaksua ei peritä, tarjotaan ilmainen lounas osanottajille. Yhteistyöneuvotteluja
osakkeenomistajille lisäarvoa tuottavista palveluista lähiseudun kenttäyhtiöiden kanssa jatketaan.
SGKY/Kultakortti. Toimitusjohtaja esitteli SGKY:n kulta- ja etukorttietuja. Päätettiin tässä vaiheessa
jättää kultakorttiyhteistyö väliin. Neuvotellaan mahdollisesti SKGY:n jäsenyydestä ja etukortti
eduista, jos osakkeenomistajia koskeva yhteistyö kuvio lähikenttien kenttäyhtiöiden kanssa ei
toteudu.
Keskusteltiin ilta green fee hinnoittelusta.

