KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK
Kuupäev: 07.05.2020
Kellaaeg: 18:00 – 19:45
Koht: Zoom
Osalesid: Kalev Vapper, Tõnu Tõniste, Hard Perk, Lauri Kurvits, Tanel Tamm, Tammo Otsasoo,
Piret Salmistu
Koosoleku juhataja: Kalev Vapper
Protokollija: Anu Rosenblad
TEEMAD:
-

Arhitektuurikonkurss

-

Restorani arved

-

Opti EM ja purjetamisvõistlused

-

Muud teemad

-

Arhitektuurikonkurss – ebaselge, mis on erinevate projektide maksumus ja palju neil
ruutmeetreid on? Kõigil projektidel on rohkem kui lähteülesanne ette nägi. Kõikide tööde
kohta tuleb teha tabel (kasutada lähteülesannet baasina), et selgeks saada, kui palju ja mida
pakutakse (büroopinnad, spordisaalid, elling, köetav ja kütmata pind jne).
Konkursitööde kapad võiks klubihoonesse välja panna ja kutsuda klubiliikmed tutvuma ja
arvamust avaldama. Lisaks tuleb arhitektidega kokku saada, et nad oma töid esitleks.
Projektid võiks panna ka avalikule internetihääletusele üles.

-

Jahtklubi Resto – küsib aprilli rendist allahindlust 50-70% ja ajatamist või nullarvet. Juhatus
võttis vastu otsuse, et aprilli eest ei esitata üüri arvet ja ei küsita ka kommunaale ning märtsi
arvest hetkel tasumata osa peab olema makstud 01. juuliks 2020.

-

KJK Opti EM ei korralda sel aastal. Oleme valmis 2022 uuesti kandideerima. Ca. 10%
võistluse korraldamiseks antud toetustest on ära kulutatud ja ülejäänu maksame tagasi.

-

Purjetamisvõistluse korraldamine – Valitsuse korraldusega on maikuus lubatud korraldada
võistlusi kuni 100 osavõtjaga, juunis 200 osavõtjaga ja juulis 1000 osavõtjaga. Juuni algusest
saaks Kolmapäevakuid tegema hakata.

-

Üldkoosolek – alates 18. maist on koosolekud lubatud. Anda välja üldkoosolekuteade
esimesel võimalusel.

-

Tõnu Tõnistelt ettepanek – staažikatele klubiliikmete võiks anda soodustust kaimaksus ja
klubimaksus. Kas võiks ka peredele soodustust teha, kui kõik on Klubi liikmed?

Otsustati:
-

Panna arhitektuurikonkursi tulemused välja avalikule hääletusele. Koostada
ruumiplaneeringu tabel vastavalt lähteülesandele ning saada esialgsed hinnakalkulatsioonid
projektide maksumuse kohta.

-

Mitte küsida Jahtklubi Restolt aprilli üüri ja kommunaale ning anda maksmata märtsi arve
osa tasumiseks aega 01. juulini 2020.

Juhatuse otsusega võetakse vastu uued liikmed:
Mart Oruaas, Priit Pihlak, Roman Gorbatenkov, Helen Liis

Koosoleku juhataja:

Kalev Vapper

Protokollija:

Anu Rosenblad

