
 

P O Z V Á N K A 
na mimořádnou konferenci České golfové federace 

 
Výbor České golfové federace svolává na pátek 18. října 2013 do Mladé Boleslavi mimořádnou konferenci ČGF.  

Konference se koná v sále Hotelu Sand Martin v Resortu Golf Mladá Boleslav na adrese Michalovice 72,  
293 01 Mladá Boleslav od 11,00 hod. 

 
PROGRAM: 
 
11,00 Zahájení 
 Volba mandátové a návrhové komise 
 Volba pracovního předsednictva 
 Schválení programu mimořádné konference 
 
12,00 Oběd 
 
13,00 Pokračování konference 
 
 Schválení změny stanov ČGF spočívající ve změně sídla ČGF 

Schválení úplného zrušení CMR od roku 2014 a s tím souvisejících změn stanov ČGF včetně určení 
 statusu stávajících členů CMR k 18. říjnu 2013  

Schválení změny stanov ČGF spočívající ve stanovení pravidel pro CMR 
 Schválení změn stanov ČGF potřebných k možnosti stanovování nové výše členského příspěvku 
fyzických osob registrovaných v CMR. 

 
15,00 Usnesení a závěr konference 
 

V prostorách Hotelu Sand Martin v Resortu Golf Mladá Boleslav  
poté pokračuje neformální diskuse prezidentů členských subjektů ČGF  

na další aktuální témata českého golfu 
 
Žádáme delegáty, aby včas před zahájením konference předložili své potvrzené mandáty u prezence, která  
v Resortu Golf Mladá Boleslav začne v 10,00 hod. V souladu s ust. čl. V., odst. 2 stanov ČGF připomínáme, že 
každý ze subjektů sdružených v ČGF vysílá na konferenci jen jednoho delegáta. Počet hlasů vyplývá z ust. čl.  
II. stanov ČGF, tzn. že každý Klub sdružený v ČGF má jeden hlas. V příloze zasíláme materiály, které budou na 
konferenci ČGF projednávány. Všechny prezidenty Klubů a Přidružených klubů ČGF rovněž vyzýváme, aby se 
nezapomněli včas přihlásit do turnaje President Trophy 2013, který se hraje v sobotu 19. října od 9,00 hod. na 
18jamkovém hřišti v Resortu Golf Mladá Boleslav. Zdejší Hotel Sand Martin pro všechny delegáty konference  
a účastníky turnaje prezidentů připravil speciální ceny ubytování na noc z 18. na 19. října. Pro rezervaci vašeho 
ubytování laskavě kontaktujte recepci hotelu na tel. 326 214 444. Těšíme se na setkání s vámi v pátek 18.  
a sobotu 19. října v Mladé Boleslavi.  
         
v Praze dne 17. září 2013      v.r. 
        ing. Zdeněk Kodejš 
        prezident České golfové federace 



Poznámka 1: Konference se jako delegát může zúčastnit zástupce členského subjektu ČGF, který nemá 
postavení prezidenta nebo předsedy občanského sdružení, nemůže však hrát sobotní golfový turnaj. Jakékoliv 
případné dotazy odpoví sekretariát ČGF, tel. 296 373 125, e-mail: secretary@cgf.cz. 
 
Poznámka 2: Z organizačních důvodů žádáme členské subjekty ČGF laskavě o potvrzení účasti jejich delegáta na 
konferenci, a to nejpozději do pátku 11. října 2013 na e-mail: secretary@cgf.cz. 
 
Seznam příloh pozvánky:    

1. Dopis prezidenta České golfové federace 
2. Návrhy změn stanov ČGF týkající se nového sídla ČGF a Centrální Mimoklubové Registrace 
3. Propozice President Trophy 2013     


