KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK
Kuupäev: 30.04.2020
Kellaaeg: 18:00 – 19:30
Koht: Zoom
Osalesid: Folkbootide Flotilli esindajad: Karl Saluveer, Tiit Riisalo, Mikk Köösel, Vallo Kalvik.
Kalev Vapper, Tõnu Tõniste, Hard Perk, Lauri Kurvits, Piret Salmistu, Tanel Tamm, Tammo
Otsasoo.
Koosoleku juhataja: Kalev Vapper
Protokollija: Anu Rosenblad
TEEMAD:
-

Folkbootide Flotilli ettekanne – Folkbootide Flotilli esindajad tegid ettekande Folkbootide
mitteametliku MM-i - Gold Cup - kohta, mis peaks esialgsetel andmetel toimuma 2429.07.2021 Tallinnas. Võistluse ametlikuks korraldajaks on KJK koos Folkbootide
Flotilliga.
Regati direktoriks on Karl Saluveer. Osalema oodatakse 70 külalist/võistejat.
Kui palju saab KJK korraldusel abiks olla. Flotill soovib kasutada KJK infrastruktuuri
(staapelplats, kraana, treilerite parkla, Race Office jne).
Pool regati eelarvest on kaetud osavõtutasudega. Kuidas leida ülejäänud poolele kate ja kui
suur osa jääb KJK kanda. KJK eesmärgiks peaks olema toetada hea teenusega võistlustel
osalejaid, mitte tulu teenimine. Folbootide Flotillil olid eelkokkulepped olemas Tallinki ja
GoGroupiga, mille kehtivust hetkeseisuga ei saa kinnitada. Sügisel vaadatakse üle.
Võimalikud sponsorid: Tallinna linn (suurvõistluste toetus?), Kulka (spordi sihtkapital?),
Kultuuriministeerium, Marinepool, Pirita TOP, Sportland. Tõnu Tõniste jagas 2010 Melgese
MM korraldmise kogemust.
Kaikohad võistlejatele – korraldajad täpsustavad sadama kapteniga üle, kuidas organiseerida
kaikohad, kui tuleb suur hulk külalisi/võistlejaid.

Juriidilised detailid - kas toetused ja lepingud oleksid KJK või Flotilli nimel? Kes
allkirjastab taotlused? Kas arveldused käivad läbi KJK või Folkbootide Flotilli, kes kinnitab
arved ja tasumised? Vastav otsus tuleb hiljem.
Uue sadamahoone ehitus ei tohiks ürituse korraldust takistada, selle alguseks on planeeritud
2021 september ja hoone peaks esialgsete plaanide kohaselt valmima mais 2022.
-

KJK 73. navigatsioonihooaja avamine 1. mail. 2020. Eriolukorra tõttu virtuaalne. Võitlused
ei ole tänasel päeval lubatud, kuid treeningud on ning koostöös Jahtklubide Liiduga soovime
taotleda erisust, kuna purjetamisvõitlustel publikut ei ole ja vajalikku distantsi on võimalik
hoida.

-

Kaikohad - kas võtta vastu kaatreid? Juhatuse arvamus on, et pigem ei, oleme ikkagi
jahtklubi. Erandeid on siiski olnud ja ajutiselt võime ka võtta, kuid kui tekib jahile
kohasoovija, siis antakse koht ära. Kaatreid ei lase jahtide vahele. Tänasel päeval kaikohtade
järjekorda pole.

-

ORC mõõdukirjade jaoks kaalumine – Ülema ettepanekul lükata kaalumine edasi 11. maiks,
kuna jahid pole hetkel veel kõik selleks valmis.

-

Kalevi Jahtklubi üldkoosolek – niipea kui eriolukord mööda saab, tuleb üldkoosoleku teade
ja kutse.

-

Arhitektuurikonkurss – tööde tähtaeg on 5. mai 2020. Kõik tööd pannakse avalikult välja ja
klubiliikmed saavad neid kuu aja jooksul hinnata.

Juhatuse otsusega võetakse vastu uued liikmed:
Mehis Rump, Tanel Tarendi, Jane Susi, Tarmo Kilp ja Martin Kurvits.

Koosoleku juhataja:

Kalev Vapper

Protokollija:

Anu Rosenblad

