ZAPISNIK letnega občnega zbora 2016 Teniškega kluba Portovald
Teniški klub Portovald je imel v četrtek, 18. 2. 2016, letni občni zbor, ki je potekal v
sejni sobi Zavarovalnice TRIGLAV, Novi trg, 8000 Novo mesto, z začetkom ob 19.
uri.
S predlaganim dnevnim redom so bili člani teniškega kluba obveščeni vnaprej.
DNEVNI RED
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo o delu TK Portovald za leto 2015 – predsednica kluba ga. Irena Gostiša
Benčina
4. Poročilo o delovanju teniške šole – g. Jiří Volt
5. Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti – g. Jožef Matijevič
6. Razprava …
– o načrtovanih bodočih aktivnostih kluba (teniški šola, rekreacija, turnirji …)
– o rekreativnih ligah »Triglav«, »Nova KBM« in Tilia double
– o letnem programu kluba, ki je vezan na delo z mladimi, na delo v rekreativni
sekciji kluba, na organizacijo turnirjev (TZS, kluba za mlade teniške igralce in za
rekreativce, organizacijo Belega turnirja Novo mesto 2016 …)
– o višini letne članarine
7. Razno

Občni zbor je odprla predsednica Teniškega kluba Portovald Irena Gostiša Benčina.
V kratkem nagovoru je pozdravila vse člane kluba in se jim zahvalila za udeležbo na
občnem zboru.
1) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo. Predsedujoči Jiří Volt, zapisnikar Jiří Volt in
dva overitelja zapisnika: Slavica Srebrnjak in Matjaž Papež. Po ugotovitvi, da je
prisotnih 23 članov kluba, je predsedujoči predlagal, izhajajoč iz statuta kluba, da se
počaka pol ure (statut predvideva prisotnost več kot polovice članov kluba, če jih ni
dovolj, se počaka pol ure, da je občni zbor sklepčen). Ker statut istočasno zahteva
minimalno 10 članov, se je ob 19. uri 30 minut občni zbor lahko začel.
2) Predsedujoči Jiří Volt je predlagal enak dnevni red, kot so ga dobili člani vnaprej.
Dnevni red je bil brez pripomb soglasno sprejet. Na predloge, ki so jih člani kluba
prejeli na občnem zboru, je predsedujoči predlagal, da se o njih pogovorimo pod
točko Razno, klub pa poda odgovore nanje.
3) Poročilo o delu kluba za leto 2015 je predstavila predsednica kluba ga. Irena
Gostiša Benčina.
»Prav lepo pozdravljeni, dragi prisotni člani TK Portovald. Vesela sem, da vas imam
čast in priložnost pozdraviti in nagovoriti na našem 18. po vrsti občnem zboru. S
ponosom ugotavljam, da v celotnem obdobju delovanja kluba vztrajno in več ali manj
dosledno in uspešno sledimo zastavljenim ciljem, ki so: množično delo z
mladimi vseh starosti ter organizacija redne rekreativne dejavnosti in enkratnih
rekreativnih dogodkov.

Ugotavljam, da so aktivnosti v klubu v letu 2015 potekale več ali manj na običajen
način, ki ste ga člani že vajeni. Izpeljali smo vse načrtovane programe teniškega
vrtca in teniške šole ter rekreativne lige in turnirje. V letu 2015 smo nadaljevali tudi z
uporabo aplikacije za rezervacije teniških igrišč, ki se je pokazala za koristno v smislu
preglednosti in enostavnosti prijav. Tudi zato je bilo bistveno manj zapletov, hkrati
rezervacije pprek aplikacije omogočajo racionalizacijo delovanja centra.
V zimskih mesecih potekajo vse aktivnosti kluba v šotoru. Ob tej priliki čutim
dolžnost, da se zahvalim Jiříju Voltu za izredno skrb za šotor. Zadnji dve zimi nam
nista prizanašali s snegom, tako da so bili napori v zvezi s tem še toliko večji, letošnje
leto pa smo imeli dodatno tudi tehnične težave s frekvenčnim regulatorjem.
Popravilo nas je stalo 1.630,00 €. V letu 2014 pa smo imeli težave z plinskim
gorilcem.
Po končani letošnji zimski sezoni bomo morali naredili remont strojnice, ki brez
večjih posegov obratuje že četrto sezono. V sezoni 2016/2017 imamo v planu
posege, ki bodo znižali glasnost motorja, kar ocenjujem kot dobrodošlo pridobitev.
Vse navedeno za kljub predstavlja dodatne in običajno nepredvidene stroške. Več o
tehničnih rešitvah omenjenih posegov vam lahko pojasni Jiří Volt.
V klubu posvečamo veliko pozornost tudi urejenosti okolice teniških igrišč, saj se
zavedamo, da le urejeno okolje nudi obiskovalcem prijetno počutje za aktivno
preživljanje prostega časa. Velika pridobitev za celotni kompleks so urejene
brežine reke Krke s sprehajalno potjo in klopmi, kar daje igriščem novo dimenzijo.
V letu 2015 je v teniški šoli vadilo od 65 do 75 otrok, kar je za cca 6 % manj kot v
preteklih letih. V letu 2016 bomo poskušali izvesti številne akcije, da pridobimo nove
mlade tenisače. Dovolj močna teniška šola je nujni pogoj za delovanje kluba. Brez
teniške šole klub ne more uspešno delovati, saj so stroški dejavnosti čez zimo zelo
visoki. V letu 2015 je članarino plačalo 98 odraslih članov kluba.
Mladi član kluba Samuel Pate, ki je bil v letu 2014 državni prvak v svoji kategoriji,
nadaljuje z uspehi tudi v višji kategoriji in je postal državni prvak v dvojicah in 3. do 4.
v igri posameznikov. Prepričana sem, da delite z menoj mnenje, da je tudi to zelo lep
dosežek. Je pa žalostno in nenavadno, da se Samuel s takimi rezultati ni uvrstil v
državno reprezentanco za tekmovanje winter cup, saj je ta trenutek 2. igralec
Slovenije v svoji kategoriji. Tudi nekateri drugi mladi tekmovalci so na dobri poti do
vidnejših uspehov.
Za tekmovalce, ki imajo tekmovalne ambicije, v zadnjem času organiziramo
kondicijske treninge in psihološke priprave.
Zasedenost igrišč je bila v letu 2015 približno enaka kot leto prej in to ob dejstvu, da
je bilo poletje zelo vroče in da so vročinski vali pravi ubijalec tenisa. Zasedenost
šotora pa je na ravni zimske sezone 2014/2015.
Pa še nekaj poudarkov v zvezi s finančnim poslovanjem kluba.
Kar se tiče prihodkov, opažamo, da stalni sponzorji, ki nas sicer ne zapuščajo, iz leta
v leto zmanjšujejo svoje prispevke. Manjši trend upadanja pa beležimo tudi na
segmentu stalnega članstva. Tu imam v mislih člane s plačano članarino. Manjši
upad beležimo tudi pri številu otrok v teniškem vrtcu in šoli.
V letu 2015 smo imeli skupne prihodke (dejavnost + finančni + drugi) v višini 89.273
EUR in odhodke v višini 89.389 EUR (stroški dela, amortizacije, material + drugi),

kar pomeni le minimalni negativni rezultat poslovanja (- 117 EUR ). Izid bi bil zaradi
opisanega stanja in dodatnih stroškov še slabši, če se ne bi odločili za podaljšanje
dobe amortizacije šotora iz 20 % na 10 % (s 4 na 8 let). To pa od nas vseh terja še
skrbnejše ravnanje s šotorom ob sami uporabi kot tudi pri spomladanskem podiranju
in spravljanju ter jesenskem postavljanju. Zato apeliram na vse vas, prisotne člane
kluba, pa tudi tiste, ki danes niso z nami, da nam pri teh aktivnostih pomagate po
svojih močeh.
Še vedno odplačujemo kredit za šotor v višini 450 € na mesec. Vesela sem, da smo
projekt šotora speljali in s tem postali neodvisni od najema dvoran v zimskih mesecih.
Obveza plačila kredita nas bremeni še do konca leta 2016, ko se bom tudi sama
razbremenila hipoteke za zavarovanje denarne terjatve banke, ki jo imam na svoje
osebno premoženje.
Spoštovani člani kluba. Da bomo lahko zagotavljali delovanje kluba na ravni, ki smo
jo gradili vsa leta od ustanovitve, apeliram na vse nas, da skupaj naredimo vse, kar je
v naši moči za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev.
V letu 2015 nismo imeli investicij, saj želimo najprej v celoti poplačati obveznosti, ki
so nastale zaradi investicije v pokritje igrišč.
To bi bilo iz moje strani le nekaj poudarkov v zvezi z delovanjem kluba v letu 2015.
Žal so razmere take, da od nas zahtevajo dodatne napore v smeri pridobivanja
sredstev, a sem prepričana, da jbomo to skupaj zmogli.
Klub vsemu sem prepričana, da smo lahko vzgled marsikateremu podobnemu klubu.
Ob koncu se zahvaljujem vsem zvestim, dolgoletnim članom kluba, zaradi katerih ves
naš trud dobi smisel. Posebna zahvala pa gre vsem, na katere lahko z gotovostjo
računamo, ko nam nagaja sneg ali ko je potrebno urediti okolico oziroma ko
potrebujem pomoč pri postavitvi in spravilu šotora.« Irena Gostiša Benčina
4) Poročilo o delovanju teniške šole (g. Jiří Volt)
Jiří Volt je v svojem poročilu poudaril, da je v teniški šoli 65 do 75 otrok, ki so
razdeljeni na 4 nivoje vadbe, in sicer: teniški vrtec, šola mini tenisa, tekmovalna šola
in rekreativna šola tenisa. Teniški vrtec, ki ga vodi Ana Benčina, obiskuje 8 do 10
otrok. Otroci so začeli zimsko vadbo dvkrat tedensko v Osnovni šoli Dragotina
Ketteja. Žal smo morali zaradi prevelikih stroškov en termin preseliti v šotor. Šolo
mini tenisa in rekreativno šolo vzorno vodi Sašo Gorenc. Tekmovalno šolo vodi Jiří
Volt. Na področju tekmovalne šole smo naredili v letu 2015 največ napredka, saj je
za naše otroke poskrbljeno tudi kondicijsko in v smislu psihološke pomoči ozoiroma
svetovanja. Tako so priprave na tekmovanje celovite (tehnika, taktika, kondicija in
psihologija). V sezoni 2015 smo pridobili 8 novih tekmovalcev, od tega so 3 prišli z
Otočca, 5 se jih je na novo registriralo. Največ uspehov – tako kot je povedala
predsednica – dosega Samuel Pate, ki je postal državni prvak v kategoriji dvojic do
14 let. Posamezno je osvojil 3.–4. mesto oziroma izgubil v polfinalu na DP. Ker si
klub zaveda, da brez teniške šole ne moremo obstajati (stroški obratovanja, šotor
itd.), si v kubu na moremo privoščiti manjšega števila otrok v teniški šoli. Tako bomo
v letu 2016 izpeljali kar številne akcije na tem področju, ki bodo pripomogle k
povečanju števila otrok. V sezoni 20116 bomo organizirali tudi že tradicionalne
priprave za naše otroke, in sicer v času od 18. 3. do 22. 3. 2016 na Debelem Rtiču.
Pri omenjenem projektu odlično sodelujemo s TK Krško. Z dolenjskimi klubi smo
izvedli tudi novost za naše otroke – tekmovanje Dolenjski satelit, ki je namenjen

vsem otrokom, ki ne tekmujejo na TZS. Jiří je tudi poudaril, da klub omogoča vsem
otrokom v teniški šoli brezplačne pripravljalne tekme v zimskem in poletnem času in
tudi brezplačno igranje na zunanjih igriščih do 15. ure predvsem za vadbo servisa.
Po besedah Jiříja je zelo malo klubov, ki tako skrbijo za svoje najmlajše. V letu 2016
bo klub organiziral številna tekmovanja pod okriljem TZS. Žal še ni sprejet koledar in
ne moremo povedati, katere turnirje smo prejeli od TZS.
5) Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti za leto 2015
»Rekreaciji kot sestavnemu in nepogrešljivemu delu našega teniškega kluba in kot
njegovi osnovni dejavnosti že od samega začetka namenjamo veliko pozornost in
skrbimo ter si prizadevamo, da s pridobljenimi izkušnjami to klubsko dejavnost vsako
leto dopolnjujemo in nadgrajujemo. Dokaze, da je temu tako, najdemo v višji
zasedenosti igrišč, ki jih je, odkar je način rezerviranja posodobljen, moč najeti z dosti
manj nepotrebnih zapletov. Seveda pa tudi sodobna tehnologija ni vsemogočna in ne
bo učinkovita, če se kot člani kluba ne bomo držali osnovnih pravil, med katera sodijo
tudi pravila primernega obnašanja. V mislih imam interni klubski bonton, ki so ga v
letu 2015 podpisali vsi člani našega kluba in se ga, kar je pohvale vredno, tudi v
večini držali. Incidentov, kakršnim smo bili priča leto poprej, v letu 2015 nismo
zasledili, skoraj ni bilo, kar je v primerjavi s prejšnjim obdobjem velik napredek in
vodstvo kluba se svojim članom za to iskreno zahvaljuje.
Kot člani kluba se moramo zavedati, da nam članstvo ne omogoča le fizično
sprostitev, ko smo na igrišču, temveč pomeni članstvo tudi pestro in zanimivo
družabno dopolnitev našega prostega časa tudi izven igrišč, zato si moramo vsi brez
izjeme prizadevati, da druženja na Loki ohranimo na dostojni ravni, primerni temu
plemenitemu športu.
Da je rekreacija kar se da zanimiva in pestra, je seveda v veliki meri odvisno od
nemotenega poteka tekmovanj na ravni vseh treh lig, ki jih ni treba posebej omenjati
in so v preteklem letu praviloma potekala brez večjih zapletov. Rezultati so bili vzorno
in tekoče posredovani in ažurirani udeležencem vseh treh lig na oglasni deski in tudi
na spletnih straneh kluba, za kar ima največ zaslug Roman Lavrič, ki se mu v imenu
kluba iskreno zahvaljujem. Tekmovalni del lanske sezone je bil izjemno napet in
negotov, saj do zadnjega dne ni bilo znano, kdo bo zmagovalec in kdo bo moral
zapustiti ligo in se preseliti na nižjo raven.
Poleg ligaških tekmovanj gre omeniti še turnirske prireditve, med katerimi je že vrsto
let najpomembnejši turnir za ljubiteljske igralce tenisa Beli teniški turnir s starodobno
igralno opremo, ki je (zdaj že krepko zasidran v tradicijo slovenskih ljubiteljskih
turnirjev) lani potekal zaradi praznovanja 650. obletnice rojstva Novega mesta
nekoliko prej, kot smo tega že vajeni, kar pa nikakor ni bilo moteče. Tradicionalno
prireditev so popestrili VW starodobniki, ki so jih ponosni lastniki (ti so na vožnjo
povabili tudi udeležence turnirja) pred rotovžem razkazali tudi navdušenim
Novomeščanom. Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so se lahko pod
pokroviteljstvom nekdanjega svetovnega prvaka Francija Petka preskusili v poletih na
njegovem izvirnem izumu »mini Planica«, ki je bil z navdušenjem sprejet in je
atraktivno dopolnil lanskoletni Beli turnir. Ob tem pa ne smemo prezreti še ostalih
prav tako tradicionalnih turnirjev, kot so: Situla Open, Pokal predsednice kluba,
Nočni turnir in Županov dobrodelni teniški turnir. Žal je Situla open, ki velja za
otvoritveni turnir v letu 2015, odpadel zaradi slabih vremenskih razmer.
Naj ob zaključku tega poročanja omenim še med regijska tekmovanja pod okriljem
Dolenjsko-posavske lige. Za nemoten potek tega privlačnega tekmovanja pa (kot

veste) že vrsto let vzorno skrbi Srečko Ban, za kar so mu vsi udeleženci iskreno
hvaležni.
Med našimi člani, ki so zaslužni za pripravo turnirjev, pa moram izpostaviti še Dareta
Andolška v povezavi z zimskim turnirjem Tilia Open, ki ga naš klub prireja na Otočcu.
Pričakujemo in upamo, da bo to zanimivo in privlačno tekmovanje, ki je bilo letos
izjemno dobro pripravljeno, na sporedu teniških tekmovanj tudi drugo leto.
V letu 2016 ne predvidevamo bistvenih sprememb, vendar pa je vsaka vaša pobuda,
ki bi rekreativno dejavnost našega kluba popestrila in jo naredila privlačnejšo,
vsekakor zaželena in dobrodošla.« Jožef Matijevič
Po končanih poročilih je predsedujoči odprl razpravo na vsa tri poročila. Ker ni bilo
razprave, so bila vse tri poročila soglasno sprejeta.
6) Razprava
V razpravi so se člani kluba dotaknili organizacije Belega turnirja 2016, in sicer glede
datuma organizacije. V letu 2015 smo turnir zaradi 650. obletnice Novega mesta
organizirali v mesecu juniju. Udeležba je bila enaka kot v prejšnjih letih. Pojavlja se
dilema, ali organizirati turnir v času prireditve Noči na Krki. Podelitev namreč poteka
vedno na levem bregu reke Krke pri Gostišču Loka, kjer se dogaja večerni program.
Letos bo Noč na Krki konec avgusta. Če bi klub zbral kak drug termin in poskrbel tudi
za večerni program, bi zadržali druženje tudi do poznih večernih ur na naših igriščih.
Odločitev bo klub še preučil in se odločil za najboljšo varianto. Po besedah Jožefa
Matijeviča klub na področju rekreacije ne načrtuje nobenih sprememb, saj je
dejavnost na visoki organizacijski ravni in poteka odlično. Tudi obnašanje na igriščih
je po podpisanem klubskem kodeksu, ki ga mora podpisati vsak član kluba, prinesla
pozitiven učinek. Obnašanje je bilo bistveno boljše kot prejšnja leta.
Občni zbor je sprejel, da bo članarina 2016 ostala na enaka kot v letu 2015, in sicer:
15,00 € za odrasle, 5,00 € za otroke (člane teniške šole). Pristopna članarina za leto
2016 je 20,00 evrov. Članarino morajo člani kluba poravnati do 31. maja 2016, po
tem datumu je članarina 20 evrov (za odrasle). Višina letne članarine 2016 je bila
soglasno sprejeta.

7) Razno
Pod točko Razno smo se na pobudo nekaterih članov pogovarjali o predlogih, ki so
jih sestavili. Predsednica kluba se je zahvalila članom za posredovane predloge in
obvestila vse prisotne, da lahko skozi celo leto posredujejo konstruktivne predloge.
Predloge je na kratko opisal Mitja Sadek in povedal, da se nanašajo na izboljšanje
stanja na igriščih.
Urejenost garderob
Debata je tekla o tem, da je v higiena v moški garderobi slaba, da je veliko peska in
da je treba uvesti dodatne ukrepe o čiščenju. Izpostavljeno je bilo, da je premalo
obešalnikov, manjkajo dodatni obešalniki, pri tuših manjkajo poličke za milo. Jiří je
odgovoril, da so garderobe vsak dan čiste in da pesek nosimo v garderobe sami
oziroma obiskovalci igrišč. Obešalnikov je dovolj, saj vsaka omarica vsebuje dva
obešalnika. Samo v enem tušu manjka ena polička za milo, ki jo bomo dodali. Glede
peska in čistoče bomo še dodatno opozarjali člane, da skrbijo za čistočo in da
uporabljajo natikače za vstop v garderobne prostore. Klub bo poskrbel tudi za

natikače, ki bodo pri vhodu v garderobe. Ta ukrep smo sicer že izvajali na začetku
odprtja garderobno-sanitarnega objekta in ni bil upoštevan. Opozorilne table bomo
namestili na vrata in obvestili tudi člane po e-naslovu. V garderobe bomo dali tudi en
dodaten stoječ obešalnik. Jiří je povedal, da takih garderob skoraj ni v Sloveniji na
teniških igriščih, in vse pozval, naj skrbi za red in čistočo tako kot v domači dnevni
sobi.
Urejenost igrišč
Očitki so bili, da so igrišča slabo vzdrževana, da sta igrišči št. 1 in 2 pretrdi, da
manjka en del na leseni klopi na igrišču št. 4, da manjka pesek na igriščih, da
manjkajo senčniki in da so igrišča v poletnih mesecih suha.
Jiří je odgovoril, da se za igrišča dobro skrbi in da so ta igrišča v dobrem stanju glede
na okoliška igrišča. Jiří je tudi povedal prisotnim, da na igrišča zelo vpliva vreme. V
spomladanskem času so igrišča mehka, v poletnih mesecih suha in v jesenskem
času mastna. Klub in oskrbniki bodo v sezoni 2016 še bolj pazili na urejenost igrišč.
Jiří je tudi pozval vse člane, naj uporabljajo greblo pri urejanju igrišč, saj je to osnova
za urejenost igrišč. Vsak član, ki ne zna uporabljati greble, lahko pride do oskrbnika
in mu bo ta v eni minuti pokazal, kako se igrišče uredi z greblo. Jiří je še povedal, da
nekateri člani tudi ko začne deževati, kar igrajo in nočejo končati ter pospraviti
igrišča. Tako se tudi igrišča zelo uničujejo. Tudi na to bomo dodatno pazili v sezoni
2016. Omenjena klop je bila že sanirana. V letu načrtujemo popravilo tudi na drugih
klopeh, zato imamo že zdaj v skladišču material (les).
Glede prekopavanja igrišč je Jiří odgovoril, da se ta ukrep dela enkrat na 4 leta, ne
pa vsako leto. Na igriščih številka 1 in 2 je tudi težava glede drenaže, ki ni
enakomerna in pri frezanju grozi pomešanje slojev. Igrišči 1 in 2 sta vedno pred
začetkom sezone in pred postavitvijo šotora urejeni. V tem trenutku so igrišča v
šotoru v dobrem stanju. Glede zalivanja, ki je problem v poletnem času, je Tina Tolar
(oskrbnica kluba) odgovorila, da vedno poskušamo igrišča zalivati članom pred igro,
vendar pa je nemogoče, če je temperatura 36 stopinj C, zaliti vsa igrišča. Igrišča tudi
v vročih poletnih mesecih poskušamo zaliti zvečer.
Igralnina
Predlog je bil, naj bo igralnina cenejša ali naj bo več ur na voljo pri (20- in 40-urnem
zakup). Na Lutrškem selu in na Otočcu so omenjeni kuponi cenejši kot v TK
Portovald. Naj tudi kuponi veljajo dlje v naslednji sezoni. Naj se preuči možnost
cenejših ur v času, ko igrišča niso zasedena in v časovno manj ugodnih terminih.
Igralcem, ki uporabljajo kupone, naj se omogoči igranje brez dodatka za luči. V
razpravi, v kateri sta sodelovala Mitja Udovič in Irena Gostiša Benčina, je Jiří Volt
odgovoril, da so cene v TK Portovald glede na to, kaj klub nudi, zelo ugodne; klub
ponuja zlato karto in tudi zlato karto za seniorje, urejena infrastruktura in delovanje
kluba, spletna stran, urejenost okolice, liga kluba, rezervacije, programi kluba so na
popolnoma drugačni ravni kot pri drugih klubih. Klub bo v poletni sezoni tako kot v
zimski nadaljeval s t. i. vročimi urami, ki bodo označene na aplikaciji. Dodatek za luč,
ki je v znesku 2,00 €, ne zadostuje niti za plačilo stroškov električne energije. Zneska
za luč, če se igralcem prižge za do cca 20 minut, se po besedah Tine Tolar ni
zaračunavalo v sezoni 2015. Tomaž Budja, ki je igral na Otočcu, je povedal, da TK
Portovald sodi glede urejenosti in po programih kluba za enega boljših klubov v tem
delu države. Jiří Volt je povedal, da klub beleži prihod drugih igralcev na igrišča TK
Portovald, kar je dokaz, da so igrišča in cene v dobrem stanju. Irena Gostiša Benčina
je povedala, da klub brez sponzorskih sredstev ni sposoben vzdrževati kluba na taki
ravni, kot je sedaj, zato je pozvala vsakega, ki ima možnost, naj pomaga klubu.

Transparentnost kluba
Predlog je bil, naj se finančno poročilo objavi na spletni strani. Naj je statut kluba na
igriščih in naj se občni zbor skliče po končani sezoni na igriščih kluba. Jiří je na
navedeno odgovoril, da klub vsako leto organizira občni zbor in je prav, da je sklican
v mesecu februarju v prostorih Zavarovalnice Triglav. Klub ne deluje samo v
poletnem času, ampak tudi v zimskem času. Na to ne smemo pozabiti. Prav zima je
ključnega pomena za uspešno poslovanje kluba. Statut kluba je v prostorih kluba.
Glede finančnega poslovanja je to vedno sestavni del poročila predsednice kluba.
Predlog za spremembo igranje Triglav in Nova KBM lige
Predlog je bil v smislu razdelitve lige na začetku lige z žrebom na dva dela (Triglav A,
Triglav B). Po prvem igralnem obdobju bi potem najboljši iz vsake skupine igrali za
masters, drugi pa za obstanek v ligi. S tem naj bi se dosegla enakomerna jakost
igralcev v obeh igralnih obdobjih.
Naj se masters igra prej, saj bi tako bilo vreme še bolj stanovitno.
Glede mastersa je Jiří odgovoril, da ga bomo poskušali organizirati malo prej, sicer je
vse odvisno od vremena. Včasih je oktober bolj toplejši kot september in obratno.
Glede gledanosti je Jiří odgovoril, da klub poskuša vse narediti za popularizacijo
zaključnega turnirja »mastersa« ( žreb v petek, on-line prenos prek spletne strani,
obveščanje sms).
Glede spremembe igranja v ligah, ki ga predstavil Mitja Udovič, so bili prisotni
mnenja, da je liga v tem trenutku dobro organizirana in da je nesmiselno menjati že
tako dobro utečen projekt, ki ga klubu zavida marsikateri klub. Omenjena razdelitev
na več skupin bi po besedah Jiříja razdelila življenje na igriščih in ne sledi namenu
lig, kot so množičnost, druženje in izmenjave izkušenj. Vsake spremembe v tako
utečen projektu so rizične in grozi uničenje projekta. Veseli smo, da se na
kvalifikacijske turnirje javi vedno veliko igralcev, kar je dokaz, da je zanimanje za
tovrstni projekt veliko.
Ob koncu se je predsednica kluba zahvalila za posredovane predloge in izrazila
zadovoljstvo nad takim dejanjem, ki pozitivno vpliva na delovanje kluba.
Po končani razpravi je predsedujoči občni zbor zaključil ob 20. uri in 45 minut.
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