KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK
Kuupäev: 14.02.2019
Kellaaeg: 18.05 – 20.40
Koht: Kalevi Jahtklubi (Pirita tee 17, Tallinn)
Osalesid: Kalev Vapper, Tõnu Tõniste, Olev Roosma, Piret Salmistu, Andri Meius, Tammo Otsasoo,
Tanel Tamm, Hard Perk, René Allik
Puudusid: Rene Treifeldt
Protokollija: Mari Raus
PÄEVAKORD:
1. Eelarve 2019
2. 2019. a sadama hinnakiri (tõusevad külalisjahtide kaikoha hinnad)
3. Muud teemad
1. Eelarve 2019
Eelarve on juhatuse poolt võetud teadmiseks. Täiendada ja parandada mõned numbrid enne
üldkoosolekut.
2. 2019. a sadama hinnakiri (tõusevad külalisjahtide kaikoha hinnad)
kuni 10m 25 eur/päev
alates 10.01m 30 eur/päev
2019 hooaja hinnakiri on nüüdseks lõplikult üle vaadatud ja kinnitatud.

3. Muud teemad
- Riigi toetuse taotlus on ära saadetud. Taotlus on täidetud vastavalt ankeedile. Taotluse sisu
(lepingut) saab hiljem muuta/täpsustada. Toetuse suurus on 25 000 eur.
- Kulka taotlus on ära saadetud. Taotluse tähtaeg on 20. veebruar (toetust taotleti Spinnakeri,
Baltic Sea Solo Race-i korraldamiseks).
- Konteinerid (spordikoolide laste riietus- ja pesemisruumid) saabuvad aprilli keskel (vajalik
ühendada vesi ja elekter). Konteinerid on sisustatud (kapid, wc-d ja duššid).
- Varem Kultuuriministeeriumi poolt jagatud noortespordi toetuse raha tuleb 2019. aastast
EOK alla. Eelmise aastaga võrreldes sai EJL noorte toetamiseks raha ca 40 000 eur võrra
rohkem. Suure osa summa tõusust aitas kaasa Zoom8 head tulemused.
- Vaja maja rõdu alune (resto lagi) remontida, talvel ikkagi laseb läbi (kuigi 2018 suvel juba
parandati).
- Kuuri Pirita tee poolse seina peaks üle värvima.
- Tenniseväljak asfalteerida (Spinnaker 2019).
- Suure parkla ja sissesõidutee augud vajavad täitmist (ja jooned uuendada).
- Pukkide hoiustamise teema tuleb uuesti üle rääkida (uudiskiri, fb). Kui pukk ei ole tähistatud,
siis sadamal on õigus see kõrvaldada. Kes soovib oma pukki KJK sadamas hoida, sellele
vormistatakse arve (vastavalt kehtivale hinnakirjale: staapelplatsi kasutamine).
- Uurida sadama elektri kasutamise puhul arvestite (ja nende paigaldamise) maksumust.
- Sadama võiks kasutusele võtta elektrooniline sisse-välja regamise süsteemi. Analüüsida selle
kasutamise tasuvust.
- Muinsuskaitse eritingimuste tellimine maksab 1500 eur.
- Et liikuda ajaga kaasas, tegeleme uue elektroonilise võistlustele registreerimise süsteemi
kasutusele võtmisega (analoogne nagu EJL e-pood).
- Koostada sadama (ja maja) tööde nimekiri (ajakava: 2019 ja pikemas perspektiivis).
Võimaluse korral lisada juurde töö oletatav maksumus. Nimekiri on töövahend klubiülemale
ja juhatusele, mida saab jooksvalt täiendada.

Sadamakapteni konkursi kandideerimise tähtaeg on 25.02. Hetkel on 6 kandidaati. Peale konkursi
tähtaja lõppu edastab klubiülem kandidaatide nimekirja juhatusele. Juhatus valib välja kandidaadid,
kes kutsutakse vestlusele.
Agnes Lill on nüüdsest Muhu Väina regati direktor.
Klubi liikmeks soovivad astuda: Jarmo Uutela, Mallar Prandi, Tiit Arro ja Raul Mäekala.

Järgmise koosoleku aeg: kolmapäev 6. märts kell 18.00.

OTSUSED:
1. Kinnitada 2019. a hinnakiri.
2. Teha võimalusel taotlus Linnavalitusele torni renoveerimise toetuseks.
3. Koostada vajalike tööde nimekiri (sadam ja maja).
4. Tellida muinsuskaitse eritingimused (Vahur Sovalt).
5. Võtta klubi liikmeteks vastu Jarmo Uutela, Mallar Prandi, Tiit Arro ja Raul Mäekala.

Kinnitas
Kalev Vapper
Kommodoor

