ESS Kalev Jahtklubi juhatuse koosolek nr 4/2014
16.04.2014 – Kalev Jahtklubi kapteni kajutis
Osalesid: Kalev Vapper, Rasmus Schneider, Olev Roosma, Piret Salmistu, Sven Nuutmann, Sven
Heil, Nikolai Küün, klubiülem Indrek Ilves
Puudusid: Ülo Vooglaid, Jaanus Nõgisto
Koosolek algas kell 17:30
PÄEVAKORD:
1. KJK arengukava arutelud - I. Ilves
2. Arendusprojekti hetkeseis – I. Ilves
3. Hooaja avamisega seonduv – I. Ilves
4. Uued liikmed – I. Ilves
5. Muud teemad
1. KJK arengukava arutelud
Juhatus otsustas, et arengukava suurem kokkuvõttev arutelukoosolek toimub 13. mail kell 16.30.
2. Arendusprojekti hetkeseis
Juhatuses anti ülevaade arendusprojekti hetkeseisust.
3. Hooaja avamisega seonduv
Tualetid ja olmeruumid saavad hooaja avamiseks valmis. Majal vahetatakse ka 2/3 sadamapoolse
seina laudist. Saunad ja teise poole laudisest võtame plaani korrastada järgmisel talvel.
Seekord on hooaja avamise päev planeerida nii, et hooaja avamine ja lipuheiskamine oleks kõigepealt
kl 11 ning avaregati start oleks pärast pidulikku osa kl 14, regati järel siis ka autasustamine
lipuväljakul. Leiti, et pärast regatti võiks pakkuda suppi, seda ka nädalavahetuse regattidel.
Lipu heiskaja kevadel – parim noor poiss ja tüdruk.
Lipu langetaja sügisel – hooaja parim.
4. Uued liikmed
Juhatus otsustas võtta vastu uued liikmed:
1. Kristen Pugi – kristen@evelyn.ee – 5013375
2. Mart Liibert – mart@jungent.ee - 5094898
5. Muud teemad
5.1. Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg. Põhikirjas on sätestatud, et korraline üldkoosolek peab olema
kokku kutsutud viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
Juhatus otsustas: Üldkoosolek toimub 3.mail algusega 14.00.
KJK üldkoosoleku Päevakord:
1. KJK 2013.a majandusaasta tegevusaruande tutvustamine;
2. KJK 2013.a. majandusaasta majandusaruande tutvustamine;
3. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine;
4. KJK 2013.a. majandusaruande kinnitamine;
5. KJK 2014.a. majandusaasta majanduskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine;
6. Juhatuse ja kommodoori valimine
Esimese korralise koosoleku aeg on 3. mail kl 14
Korduva koosoleku aeg on 27. mail kl 17
2013.a eelarve täitmisest ja majandusaasta aruanne pannakse tutvumiseks KJK kodulehele.

5.2. I kv eelarve täitmine - võrreldes möödunud aastaga on laekumine parem nii liikmemaksude kui ka
kaimaksude osas vaatamata sellele, et tõstsime hindasid.
Parkimistasude tunnuse osas oli ettepanek teha see A5 formaadis rohkem nähtava asjana.
2013. a puhaskasum oli ca 47 tuh, millest arvestatakse maha pangalaen ja investeeringud.
Järgmine koosolek toimub 20.mail

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

_____________________
Kalev Vapper

________________________
Piret Salmistu

