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-----------------------------------------------------------------------------------------1. KJK arendusprojekt (Ilves)
Indrek käis EASis rahataotlemise nõuannet saamas. Väikesadamate meetme raames taotluste esitamise
tähtaeg on oktoobri lõpp. Süvendamise puhul on üheks märgiliseks piiriks 10 tuhat kantmeetrit – suurema
koguse puhul on vaja keskkonnamõjude hinnangut, mis on pikk protsess ja seda pole reaalne meetme
ajaraamis teostada.
Vee erikasutuse luba on meil selleks toiminguks igal juhul vaja, mida Keskkonnaametist taotlema minnakse.
Selle projekti maksimumi kasutamise puhul jääb süvendamisest vahendeid üle, mida saaks sadamas ära
kasutada.
Variandid selle kasutamiseks ja projekti kirjutamiseks:
PVC telk ja audio-visuaaltehnika-komplekt – jahtide hoidmiseks ja rahvusvaheliste ürituste tarbeks
Ujuvkai
Pesupesemistuba koos kuivatiga
Fekaalipump
Losspoom
Slipp svertpaatidele, vajalik võistluste läbiviimsel.
Sanitaarremont saunas
Sadamakai kindlustamine – uuringud ja remont
Juhatus otsustas: Klubiülemale tehakse ülesandeks vastavalt sellele arutelule koostada lõplik projekt EASile
esitamiseks.
2. KJK arengukava kinnitamine (Ilves)
Juhatus kiitis heaks Kalev Jahtklubi valminud arengukava üldkoosolekule kinnitamiseks (Lisa 1)
OTSUSTATI: kiita heaks MTÜ ESS Kalev Jahtklubi arengukava 2014 – 2020 üldkoosolekule
kinnitamiseks. Otsuse poolt olid kõik kohalolnud juhatuse liikmed.
3. Ülevaade KJK eetikatoimkonna tegemistest (Roosma)
Oimus arutelu, otsuseid vastu ei võetud.
4. KJK kuldmärgi statuut (Ilves)
Klubiülem tutvustas KJK kuldmärgi statuuti. (Lisa 2)
OTSUSTATI: kinnitada MTÜ ESS Kalev Jahtklubi kuldmärgi statuut.
5. Hooaja lõpetamine (Ilves, Salmistu)
Klubiülem andis ülevaate hooaja lõpetamise korraldamise seisust, meelelahutusest, toitlustusest,
piletihindadest jm. Info peo toimumise kohta on plaanis avaldada veel sel nädalal.
Rene vaatas üle toitlustuspakkumise ja leidis selle mõistliku olevat. Samuti pakkus Rene abi Koit Toomega
hinnakokkuleppe sõlmimiseks, kohtudes koos klubiülemaga Toomega, et rääkida üle sündmuse üksikasjad.

6. Muud teemad
6.1. Ülemise töökoja rendileandmine
On olemas huviline, kes soovib ülemises töökojas jahte remontida. Ta pakub, et teeb hoonele ise
hädapärase remondi (5-6 tuh eur), parandades katuse, fassaadi jm hädapärase. Hiljem oleks ta
rendimaksjaks ca 200 eur kuus + kommunaaltasud, kasutades ise töökojast umbes poolt.
Juhatus pidas seda otsust mõistlikuks rääkides ellnevalt kindlasti läbi ka välised parkimiskohad, mille
kohaselt rentnikul oleks ühe sõiduauto ja ühe jahi koht töökoja läheduses.
Juhatus otsustas: Anda klubiülemale volitus sõlmida ülemise töökoja üürileandmiseks vastav leping.
6.2. Avamerekomisjoni liikmete kinnitamine
EJLi Avamerekomisjoni koosseisu sätestab töökorra dokument:
•
AK moodustatakse jahtklubide volitatud esindajatest, kellede jahid osalesid möödunud
kalendriaastal EJL avamere karikavõistlustel.
•
Üle 10 osalenud jahi annavad jahtklubile õiguse 2 esindaja nimetamiseks.
•
AK koosseisu võib kuuluda kuni 3 nõunikku, nende määramise otsustab AK esimees.
KJK-l oli senises koosseisus 4 liiget – Indrek Ilves, Sven Heil, Toomas Soots ja Piret Salmistu. Lisaks
nõustajate rollis Mati Sepp, Peter Šaraškin ja Eero Pank.
Vastavalt komisjoni töökorrale otsustati jätta KJK hääleõiguslikeks liigeteks Indrek Ilves ja Sven Heil. Hard
Perk hakkab komisjoni kuuluma Eesti Folkbootide Liidu klassiesindajana. Samuti jätkavad komisjoni töös
ilma hääleõiguseta Toomas Soots ja Piret Salmistu.
Juhatus kinnitas KJK liikmete esindatuse EJLi Avamerekomisjonis.
6.3. Klubi aastaraamat
6.4. Klubi uus koduleht
6.5. Jahtlaev Kalev klubi käsutusse pakkumine
6.6. Taotlus Zoom8 2016.a MMi korraldamiseks
EJLi juhatus ei kiitnud taotlust heaks, vaid otsustas korraldusõiguse anda Saaremaale..
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