ESS Kalev Jahtklubi juhatuse koosolek nr 3/2014
19.03.2014 – Kalev Jahtklubi kapteni kajutis
Osalesid: Kalev Vapper, Ülo Vooglaid, Rasmus Schneider, Olev Roosma, Piret Salmistu
Puudusid:, Sven Nuutmann, Jaanus Nõgisto, Sven Heil, Nikolai Küün
Külalisena Indrek Ilves
Koosolek algas kell 18:00
PÄEVAKORD:
1. Arengukava
2. Sadama arendus, kevadine tööplaan
3. London LSC kutse
4. Uued liikmed
5. Muud küsimused
1. KJK arengukava
Indrek on alustanud klubi arengukava koostamist kaasates sinna ühe abilisega, kellega on hea
koostöökogemus Pärnu klubist. Kui juhatus on ettepanekutega nõus, siis uue nädala alguses saadaks
liikmetele Mõte oleks saada arengukava kinnitada kevadisel üldkoosolekul.
Valdkonnad: purjespordikool, arendus- ja majandustegevus, klubiline tegevus ja purjetamine
Kalevi ettepanek kaasata Ülo arengukava koostamisse.
Arengukava eesmärk – kvalitatiivne asjade paremaks muutmine
Ülo tutvustas arengukava koostamise võimalust mõttemänguna.
Sobitame tegevused ajakavasse.
Juhatus otsustas: Arengukava koostamist vastavalt esitatud plaanile jätkata.
2. Sadama arendus, kevadine tööplaan
Juhatus otsustas:
Jahtide tõstmine toimub 26.aprillil.
Korraldada klubi Talgud – 3.mail laupäeval. Nimekiri töödest ette valmis mõelda ja teavitada liikmeid,
et organiseeritult tegutseda.
3. London LSC kutse
Londoni väikeste paatide klubi on saatnud meile kutse et luua sõprussidemed meie klubiga. Nende
esimene valik Eestis on Kalev Jahtklubi. Nende huvi on klubi, Eesti purjetamise ajalugu.
Tegemist on väga väärika klubiga Briti Suursaadiku sõnul. Võimalus saada sinna kohale ka Yachting
World ajakirjanik, kes võiks kirjutada ka Eestist kui mereriigist. Seal on kontakt Kertu Külasepp, kes
seal töötab ja sealse klubi eluga hästi kursis on.
Juhatus otsustas: Klubi kommodoor ja klubiülem lähetada visiidile LSC klubisse.
4. Uued liikmed
Juhatus otsustas:
Vastu võtta uued liikmed:
1. Karl Zdanovitš – karl@sungate.ee ; 5558 0581
2. Marko Levo – marko.levo@gmail.com ; 50 63 010
3. Madis Aaren – madis.aaren@gmail.com 5647 3956
5. Muud teemad
5.2. Sadamakapteni kontor – materjali kulu oleks ca 2500 eurot + oma töö.
Juhatus otsustas: Sadamakapteni kontor – välja ehitada , eelarveks on materjali kulu ca 2500 eurot +
oma töö. Eesmärk võiks olla juuni algus selle valmimiseks.

5.3. Annetuskampaania käigus on kogutud 4815.- eurot 27 annetajalt spordikooli toetuseks.
Järgmine koosolek toimub märtsi kolmanda nädala kolmapäeval, ehk aprillil kell 18:00.
Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

_____________________
Kalev Vapper

________________________
Piret Salmistu

