KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK
Kuupäev: 09.04.2019
Kellaaeg: 18.05 – 20.55
Koht: Kalevi Jahtklubi (Pirita tee 17, Tallinn)
Osalesid: Kalev Vapper, Tõnu Tõniste, Olev Roosma, Piret Salmistu, Tanel Tamm, Hard Perk, Lauri
Kurvits
Puudus: Rene Treifeldt, Andri Meius, Tammo Otsasoo
Protokollija: Mari Raus
PÄEVAKORD:
1. KJK 2018 majandusaasta aruanne ja tegevuskava 2019 (L. Kurvits)
2. Muud teemad

1. KJK 2018 majandusaasta aruanne ja tegevuskava 2019
-

Uus klubiülem koostab 2019 eelarve alusel aasta tööplaani (tööde nimekiri koos oletatava
maksumusega). Tööde nimekirja võiks kirja panna kõik lähiperspektiivis vajalikud tööd, ka
need, mida ei jõua 2019. aastal ette võtta.

-

Üldkoosolekuks ettevalmistus
• Selgitada miks ei olnud võimalik Masti tn 9a kinnistust mõttelise osa soetamine (kuna üks
kaasomanikest kasutas ostueesõigust).
• Kinnistute Pirita 17 ja Masti 16 liitmise teema esitlemine, milleks vajalik, lisada kaart.
• Statistika (klubiliikmed, väliskülalised, spordikool jne)
• Eelarve ja tegevuskava

2. Muud teemad
-

KJK Purjespordikool soovib osta juurde veel ühe kaatri Poola firmalt H14. Kuna olemasolevate
kaatritega ei jõudnud trenne ära teenindada, oli vajalik kaatreid laenata. Eriti keeruline seis on
kaatritega võistluste ajal (sh iga kolmapäevaregatt).

-

Vaadata üle palju kaatrite rendile kulutame (kolmapäevaregatid, Muhu Väina regatt, jt
regatid). Hetkel oleme kaatreid rentinud: Mereakadeemia, Tommylyy, Lennusadam.

-

Uue suure stardi-laeva (kaatri) soetamine? Klubiülem analüüsib suure kaatri soetamise kulu vs
tulu.

-

Klubiülem suhtleb linna esindajatega Aegnale pääsu hõlbustavates küsimustes.

-

Vaadata üle olemasolevad sponsorlepingud. Sõlmida kirjalikud kokkulepped.

-

Kolmapäevaregattide õhtuse autasustamise osavõtu suurendamiseks võiks korraldada loterii,
kus kõikide regatil osalejate vahel loositakse välja auhinnad.

-

KJK kevadtalgute korraldamine ka sellel aastal. Üks töödest nt kaide pesemine? Rundukite
koristamine? Kuuri seina värvimine?

-

Järgmisel koosolekul võiks ka purjespordikool teha lühikese ülevaate kuidas neil läheb ja mis
on selle aasta plaanid (murekohad).

-

Klubi liikmeks soovib astuda Alvar Valend.

Järgmise koosoleku aeg: neljapäev 9. mai kell 18.00

OTSUSED:
1. Osta uus kaater Poola tootjalt H14, KJK Purjespordikooli tarbeks.
2. Korraldada KJK kevadtalgud.
3. Võtta klubi liikmeks vastu Alvar Valend.

Kinnitas
Kalev Vapper
Kommodoor

