ESS KALEV JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK NR. 8/14
Kuupäev:
Koht:
Osalesid:
Puudusid:
Algus:
Lõpp:
Protokollija:

15.09.2014.a.
Kapteni kajut, KJK
K.Vapper, P.Salmistu, O.Roosma, I.Ilves, S.Nuutmann, T.Tõniste, H.Perk, R.Schneider
R. Treifeldt, S.Heil
kell 17.00
kell 19.30
P. Salmistu

PÄEVAKORD:

	
  
1. KJK arendusprojekt (Tõniste/Ilves)
2. EAS, sadamate arenduse meede (Ilves)
3. Hooaja lõpetamine (Salmistu/Ilves)
4. Arengukava kinnitamine (Ilves)
5. Muud küsimused:
RIB 3000€
Zoom8 MM 2016 kandideerimine
klubi lips,
klubi kuldmärk ja statuut
haljastus, hekk ja aed (1980.a.)
eetikatoimkonna kokkuvõte seni tehtust
-----------------------------------------------------------------------------------------1. KJK arendusprojekt (Tõniste/Ilves)
2. EAS, sadamate arenduse meede (Ilves)
EASi meetme käskkiri on allkirjastatud ja tingimused on kohe-kohe tulemas, tingimustesse on lülitatud ka
süvendamine.
Juhatus otsustas: kiita meetmest raha taotlemise heaks.
3. Hooaja lõpetamine (Salmistu/Ilves)
14. november on broneeritud Tallinna Lillepaviljon ja bändiks on broneeritud Ka-Funky. Eelmise aasta
piletihind on ülevaatamisel ja bändi osas arutame veel ka edasi. Võrdluse mõttes küsime pakkumise ka
Lauluväljakult. Juhatuse liikmed annavad käesoleva nädala jooksul meelelahutuse ja bändide soovitused
Indrekule. Ka-Funky pole päris kõiki veenev valik.
Leiti, et Aasta Kapteni ja Aasta Soodimehe nominendid võiks selguda meililisti teel küsimisega paludes ka
põhjendusi ning eelvalik antakse peol kohapeal hääletamiseks.
Sponsorite esindajatena tuleks hooaja lõpetamisele kutsuda järgmiste ettevõtete esindajad:
A. Le Coq, Forte Auto, LHV, Garmin, USS Security, Euronics, Tallinna Linn, SEIKO, Reva Cafe
Juhatus otsustas: Aasta Kapteni ja Aasta Soodimehe nominendid selgitada meililisti küsimisega paludes ka
põhjendusi ning eelvalik antakse peol kohapeal hääletamiseks
4. Arengukava kinnitamine (Ilves)
5. Muud küsimused:
5.1. RIB 3000€ ost
Klubi müüs maha vana Aramise hinnaga 4000€ + km Kihnu Mereseltsile.
Klubile pakutakse müügiks 5,7 m pikka RIB kaatrit, mille hind on väga soodne. Mõõtude poolest on teda
lihtne ka võistlustele kaasa võtta.
Juhatus otsustas: osta pakutav RIB.

5.2. Zoom8 MM 2016 kandideerimine
Juhatus otsustas: Klubi esitab täna EJLile avalduse kandideerimiseks. Lisatud protokollile.
5.3. Klubi lips, klubi kuldmärk ja statuut
Juhatus otsustas:
Lipsu kanga valik otsustati disainitud valikute hulgast ja lipsud saab ka hooaja lõpetamiseks valmis toodetud.
Klubi kuldmärk – idee tunnustada erakordsete saavutuste ja teenete eest. Indrek valmistab ette statuudi ja
järgmisel koosolekul saame selle kinnitada. Tunnustada saab nii purjetamissaavutuste kui ka klubile
osutatud teenete eest.
5.4. Haljastus, hekk ja aed (1980.a.)
Olevi sõnul on välimine hekk istutatud Pirita linnaosa poolt tingimusel, et klubi seda pügab.
Juhatus otsustas: pügada hekk madalaks ja raudaed eemaldada. Kõige parem võimalus on teha seda
kevadise talgupäeva käigus.
5.5. Eetikatoimkonna kokkuvõte seni tehtust
Juhatus otsustas:
Teeme ülesandeks komisjonile ülesandeks kohtuda asjaosaliste endiga, kuhu kutsutakse ka juhatuse
liikmed.
5.6. Uued klubiliikmed:
Juhatus otsustas uute klubillikmetena klubisse vastu võtta:
Tiit Riisalo
Jaan Port
Erkki Kilu
Maarja Kask
Kinnitas:
K.Vapper
skommodoor

