
KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK 

 

Kuupäev: 11.04.2018 

Kellaaeg: 18.00 –20.30 

Koht: Kalevi Jahtklubi 

Osalesid: Kalev Vapper, Erki Kilu, Andri Meius, Olev Roosma, Piret Salmistu, Tõnu Tõniste, Hard Perk, 

Rene Treifeldt, René Allik, Uku Kuusk 

Protokollija: Mari Raus 

 
PÄEVAKORD: 

1. 2017. a majandusaasta aruanne (René Allik) 

2. 2018. a I kvartali finantskokkuvõte (René Allik) 

3. 2018. a eelarve (René Allik) 

4. Juhatuse liikmete jätkamine järgmises juhatuses, kandidaadid 

5. Muud küsimused 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 2017.a . majandusaasta aruanne (René Allik) 

 

Kokkutulud: 615 455 (2016 – 561 675) 

Kokkukulud: 546 657 (2016 – 511 227) 

Tulem: 60 916 (2016 – 43 581) 

 

Küsimus juhatuselt: kuidas on seis kollase purjetamise eripoiga? 

Klubiülem: katki läinud poi taastab TopMarine oma kuludega, sest poi katki minemine oli tootja ja 

paigaldaja poolne praak. 

 

2. 2018. a I kvartali finantskokkuvõte (René Allik) 

 

Klubiülem andis ülevaate 2018. a I kvartali finantstulemustest. 

Otsustati, et eelmised annetajad tuleks lõpuks seina peale kirja panna (akvatoorium, sadama 

süvendamine, uued ujuvkaid). 

Lisaks peaks ka KJK ajalukku läinud suurkujud kuskil seina peal nähtaval olema (Taavi Org, Kuzmanov, 

Tšutšelov jne). 

 

3. 2018. a eelarve (René Allik) 

 

Sadamakulud. 

 

2018 sadama kulud on planeeritud väiksemad kui 2017. Loodame, et midagi erakorralist ei juhtu, mis 

planeerimatut lisakulu tooks. 

 

EAS-ile sai esitatud taotlus kaiserva remondiks, kahjuks ei rahuldatud. 

EASi taotlusega kaasnesid lisakulud. Ekspertiis ja ehitusprojekt 2400.- + tuukritööde kulud üle 1000.- 

euro. 

Otsustati, et kaiääre remont tuleb nii või naa ära teha, sest olukord on ohtlik. Kogu kaiserv on tuukri 

poolt üles filmitud ja ära kaardistatud. 

 

Maja torude rasvapüüdja paigaldamine, teeme selle 2. kvartalis. 
 

4. Juhatuse liikmete jätkamine järgmises juhatuses, kandidaadid 

Erki Kilu ajapuudusel ei jätka. Teised plaanivad jätkata.  



 

5. Muud küsimused 

a) Olulised tähtajad võiks rohkem välja reklaamida: 

- jahi deklaratsioon (1. veebruar) 

- liikmemaks (15. märts) 

- kaikoha maksu tähtaeg (tuleb tasuda kindlasti vähemalt enne tõsteid, pigem 15. märts?). 

Kodulehe, kalendrisse, fb-i, uudiskirja. 

 

b) Täiendavad veemõõtjad (restoran) tuleks ära paigaldada, esialgne tähtaeg 1. mail. Enne tuleb 
torustik (vesi+küte) ära kaardistada, aegade jooksul on erinevaid torusid pandud, pole selge, mis 

täpselt kuhu läheb. 

 

c) Kraana all on uus veepump (jõevesi), et vähendada linnatrassist tuleva vee kulu (paigaldatud 2017 

suvel). 

 

d) Masti tn saab uue teekatte peale majade ehituse lõppu. 

Sel aastal peame oma kuludega KJK (Masti tn) sissesõidutee ära lappima, sest tee seisukord on väga 

vilets. 

 
e) Liikmemaksude laekumine ja sissenõudmine on läinud oluliselt paremaks. 

 

Liikmemaksude võlgnevused 31.03.2018 seisuga: 

Täisliikmed 122 (372 liiget) 

Veteranid: 21 (79 liiget) 

Noorliikmed 18 + ROPK* (165 liiget) 

*noorliikmete võlglaste numbrile lisandub täna ka ROPKi õpilased, ca 100 tk, tasuvad 1. juuniks 

 

f) Klubi liikmeteks soovivad astuda Margus Teng, Teet Kamarik ja Joakim Håkans. Kõik sooviavaldused 

ühehäälselt heaks kiidetud ja uuteks klubi liikmeteks vastu võetud. 

 

 

 

OTSUSED: 

1. Panna tänutahvlid neile, kes on annetanud suurte investeeringute jaoks – kinnistu, uued kaid, 

akvatoorium. Lisaks tuua klubis esile isikud, kes on klubile japurjetamisele palju andnud. 

2. Võtta plaani vana statsionaarse kai remont (tähtaega veel ei pane, sõltub aasta eelarvest). 

3. Reklaamida rohkem välja klubi eluolulisi kuupäevi. 

4. Soetada kaater sadama ja spordikooli jaoks Poolast (alus: olemasolevad pakkumised Poola, 

Läti ja Eesti tarnijatelt). 

5. Kiita heaks Margus Tengi, Teet Kamariku ja Joakim Håkansi liikmeksastumise avaldused. 

 

 

 

 

 

Kinnitas 

Kalev Vapper 

kommodoor 

 


