KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK
Kuupäev: 15.10.2019
Kellaaeg: 17.45 – 21.45
Koht: Kalevi Jahtklubi (Pirita tee 17, Tallinn)
Osalesid: Kalev Vapper, Tõnu Tõniste, Olev Roosma, Tanel Tamm, Tammo Otsasoo, Hard Perk, Lauri Kurvits (klubiülem),
Raiko Lehtsalu (Pärnu JK, Muhu Väina finantsjuht), Ülar Mark (KJK liige, arhitekt)
Puudus: Piret Salmistu, Rene Treifeldt
Protokollija: Mari Raus
PÄEVAKORD:
1. Eelarve täitmine (Kurvits)
2. 2019. a Muhu Väina regati kokkuvõte (Lehtsalu (finants), Kurvits), MV 2020 arutelu (trass, ORC)
3. Uue sadamahoone ehitamine (Ülar Mark)
4. Muud teemad (tehtud/planeeritavad tööd, hooaja lõpupidu jms.)
1. Eelarve täitmine
2. 2019. a Muhu Väina regati kokkuvõte
Muhu Väina regati tulu suunatakse järgmise aasta MV regati korraldamiseks ja/või noorte purjetamisesse.
2020 MV (11-18.07) marsruut: Pärnu-Ruhnu-Kärdla-Tallinn, ehk siis lühirada (ring) vaheldumisi pika otsaga. Ruhnus võiks
pikemalt peatuda. Pikemate otsade puhul oleks tõenäoliselt vajalik merel finišiga vastu minna (ebasoodsate ilmaolude korral).
Otsustati - 2020 aasta MV regatil võistlevad kõik jahid ORC klassis.
KJK nägemus on, et edaspidi võiks ORC Eesti Meistrivõistluste (EM) jaotus olla selliselt:
MV on avamerepurjetamise karikasarja EM.
BOW on lühiraja EM.
2020 BOW võiks toimuda Kärdlas? Ka naabrid on avaldanud soovi sellel osaleda.
Need ettepanekud lähevad KJK poolt Avamere komisjonile.
3. Uue sadamahoone ehitamine
Arendustoimkond vaatab uue hoone ruumikava veelkord üle.
Kui uue hoone maht suureneb vähem kui 30 %, on lootust, et saab uue hoone rajada ilma detailplaneeringuta. Uue hoone
pind on ca 1000 m2.
Väga oluline küsimus on ka parkimise lahendus.
Kõikide lahenduste puhul on oluline, et pikas perspektiivis klubiliikmete heaolu suureneks.
Klubiülem kogub kokku ja saadab Arenduskomisjonile kõik olemasolevad materjalid.
Arenduskomisjon (Tanel, Tõnu, Rene, klubiülem) koostab uue sadamahoone kohta äriplaani (sh ruumiprogrammi).
Peale ruumiprogrammi koostamist on sellega vaja minna Linnaplaneerimise Ametisse (koos muinsuskaitse tingimustega).
4. Muud teemad (tehtud/planeeritavad tööd, hooaja lõpupidu jms.)
-

Tuleb koostada KJK uus arengukava. Tänase arengukava (2015 – 2020) periood hakkab läbi saama. Kevadisel
üldkoosolekul tuleks esitleda klubi uut arengukava.

-

Hooaja lõpupidu. Ruum on broneeritud, on tehtud kokkulepped bändi ja heli-valguslahenduse pakkujaga. Seoses
päris suurte peo korraldamise kuludega oleks vajalik peo pileti hinda mõnevõrra tõsta, uus hind klubiliikmele võiks
olla ca 65 (60) eur.

Järgmise koosoleku aeg: neljapäev 28. november kell 18.00.
OTSUSED:
1. 2020 aasta Muhu Väina regatil võistlevad kõik jahid ORC klassis.
2. Tuleb koostada uus KJK arengukava.
Kinnitas
Kalev Vapper
Kommodoor

