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PÄEVAKORD: 
1. Hetkeseis klubiruumiga (R. Allik) 
2. Eelmisel aastal ostetud uue kai ja akvatooriumi kasutamine ja tulevik (R. Allik) 
3. Valmisolek BOWks (R. Allik) 
4. Asekommodoori valimine (K.Vapper) 
5. Muud teemad 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Klubiruumi ehituses oli seisak muinsuskaitse eritingimuste tõttu. Ootame linnast 
kooskõlastust. Kui kõik kooskõlastused on olemas, siis jätkatakse uue ehitajaga. 
Uue nädala alguses paigaldatakse tualettidesse PVC katted kabiinidele.  

2. Akvatoorium. Koostöö Sailinvestiga on hea, aga oleks vajalik teha kokkulepped 
konkreetsemaks, vaadata lepingud üle.  

3. Valmisolek BOWks.   
Üle 40 jahi on registreerunud. Eelarve on tasakaalus. Telk on olemas. 
Muusika – Siim Aimla. Ametnikud on olemas, kokkulepped tehtud. Meened – müts 
nagu eelnevalt. Tallink toetab regatti võistlusametnike tasuta ööbimise ja auhindadega. 
Sportlandilt samuti auhinnad. Võistlust pildistab Max Ranchi. BOWd kajastatakse 
Postimehes, kuhu tuleb ka viimase päeva otseülekanne ja träkkimine. 

4. Asekommodoori valimine. Teema jääb ootele kuni sügiseni või kui on põhjus 
erakorraline üldkoosolek kokku kutsuda.  

5. Muud teemad. 
i) Laser Radial U-19 EMi jaoks otsitakse uut võistlusedirektorit. Brigita Sepp 

loobub, kuna on hõivatud uue tööga. Ettepanek on tehtud Indrek Ilvesele, kes 
annab varsti teada, kas võtab pakkumise vastu. 

ii) Uudiskirja läheb teade, et sadama väravad on tuleb hoida lukus. Värava vahele 
asjade paigutamine selle lahti hoidmiseks on keelatud. Samuti info, et vedelevad 
asjad tuleb ära koristada. 

iii) Sadamas parkimine. Kas parkimiskell jahi nimega oleks taas vajalik 
aktiivsemalt kasutusele võtta? Kuidas olukorda paremaks muuta? Sadamakapten 
peaks parkimist aktiivsemalt jälgima? Sest sadama alale pargivad ka 
parkimistasu mitte maksnud autod, mis on ebaõiglane tasu maksnud 
klubiliikmete suhtes. 

iv) Sissesõidutee asfalteerimine algab uuel nädalal. 
v) Uute liikmeavalduste üle vaatamine ja liikmete välja arvamine. 

Uued liikmed: Reino Kuusiku, Mikk-Mait Kivi, Massimo Nava, Enely 
Liepkalns (noorliikmest täisliikmeks), Sten Christian Taal (noorliikmest 
täisliikmeks).  
Liikmete hulgast välja arvatud: Sven Kaabel, Roman Bespaltši, Randal Annus. 



vi) Eesti Jahtklubide Liidu komisjonid. Igas komisjonis peaks olema üks juhatuse 
liige. Millised komisjonid oleks vajalikud? 

vii) Jahtklubide Liit ja Kalev Jahtklubi suhted. Koostöö on vajalik. Kes klubi 
esindab Jahtklubide Liidu Avamerekomisjonis? Kalev Vapperi soovitus  - 
Tammo Otsasoo. 

viii) Liikmemaksude teemal, üle 100 liikme pole liikmemaksu tasunud (332 
täisliiget). Saadetakse välja meeldetuletused liikmemaksu tasumiseks. 

ix) Saunapõlengu teemal. Kindlustus hüvitab. Selle summaga saame sauna korda 
teha. 

x) Kaid ei ole ehitusregistris. Selgeks teha hetkeseis. Et edaspidi kinnistu 
arendamisel ei tekiks ootamatuid takistusi.  

xi) Lisavärav tenniseväljaku külgjoonele? Et liiklemine sujuks paremini. Võiks piiri 
endisel tenniseväljakul ära tähistada, joone maha tõmmata.  

xii) Uus ujuvkai? Koostöö rahastuse teemal. 
xiii) Muruplatsi asfalteerimine Race Office-i ees? Talvel mahuks sinna 5 jahti. Ja 

suveks teha sinna purjedega tegelemiseks puidust terrass? Aia tõstmine on 
eelnevalt jäänud tegemata, sest oli kulukas. Aiad võiks hoopiski suuremas 
mahus ringi tõsta. Nt aed algab juba restorani terrassi müüri tagant. Siis saaks 
klubi palju ruumi juurde, nt purjedega toimetamiseks. Teema vajab põhjalikult 
läbimõtlemist. 

xiv) Torn on nüüdseks välja renditud. Torn on ka valve all.  
 
 

Otsused: 
1. Arvata Kalev Jahtklubi liikmete seast välja Sven Kaabel (lahkub omal soovil), Roman 

Bespaltši, Randal Annus. 
2. Teha Tammo Otsasoole ettepanek esindada KalevJahtklubi Avamerekomisjonis. 
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