KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK

Kuupäev: 29.01.2020
Kellaaeg: 18.00 – 21.30
Koht: Kalevi Jahtklubi
Osalesid: Kalev Vapper, Rene Treifeldt, Tõnu Tõniste, Olev Roosma, Tammo Otsasoo, Hard
Perk, Piret Salmistu, Lauri Kurvits, Andres Tamm
Koosoleku juhataja: Kalev Vapper
Protokollija: Lauri Kurvits
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1. KJK 2019 eelarve täitmine
Klubiülem esitas esialgse 2019 aasta eelarve täitmise ülevaate. Nii tulud kui kulud on
suuremad planeeritust. Kui eelarve täitmine on lõplik, vaadatakse see uuesti üle.
2. Informatiivset.
2.1 Klubiõhtud on planeeritud järgmiselt:
30.01 Merematkamisest kodumerel, Britt ja Viljar Tulit
13.02 Jahtide soetusvõimalustest, Läänemere suurim paadidiiler Navigare
04.03 Mini 650 kampaania esimesed sammud, Ülar Mark
18.03 Folkbootide Gold Cup, kuidas tulla maailmameistriks, Fb Flotill
01.04 Purjetamised soojadel vetel, reisijutud, Lauri ja Liina Kurvits
15.04 Teema lahtine, võimalik ORC mõõdukirja teemad
2.2 Klubi tööruumidest.
Kuna üks kabinet läheb PSK käsutusse, on klubil puudus tööruumidest. Lõpetatakse
rendileping Evelyn Yachtinguga ja vabanevasse tuppa saavad töökoha assistent ja
sadamakapten.

2.3 Regatid.
*Suurematel regattidel (Opti EM ja Muhu Väin) on korraldusmeeskonnad ja eelarved suuresti
paigas, toimuvad regulaarsed töökoosolekud.
*Opti EM toetuseks on raha eraldanud Kultuuriministeerium (30 000.-) ja Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet (25 000.-).
*Arutati võimalusi tähistada 40 aasta möödumist olümpiaregatist. Seda võiks teha Muhu
Väina Regati Tallinna ringi (18.07) või Baltic Offshore Week (6.-9.08) raames.
*Terra Feminarum on langeva osavõtjate arvuga võistlus, kas edaspidi see ära jätta või muuta
distantsi.
*Kas võiks korraldada Prangli Regati/eskaadrisõidu?
*Regatt Naised Roolis on väheste osavõtjatega. Kas kaaluda selle regati korraldamist ajaliselt
varem kui septembri lõpus?
2.4 Kai remont.
Olemas on kairemondi esialgne hinnapakkumine, 38 000.-. See ei sisalda kaipealse katmist
asfaldi või kiviga. Esimene võimalus kairemondi teostamiseks on 2020 aasta augustoktoober.
2.5 Kai pikendus ja lisakohad.
On olemas hinnapakkumine A kai pikendamiseks 6m võrra ja lisapoomide paigaldamiseks B
kaile (12 900.-) Sellega saame sadamasse juurde 5-7 kaikohta. Investeeringu tasuvus 2 aastat.
2.6 Uus sadamahoone.
Valmimas on arhitektuurikonkursi kutse, selleks on sõlmitud töövõtuleping arhitekt Tiit
Sillaga. Vaja on veel läbi arutada ruumiprogramm ja küsimused, kas ja kui suures mahus
planeerida rendipindasid ja kas sadama territoorium jääb senisest rohkem avatuks.
2.7 Reklaamposti leping.
Sõlmimisel on Pirita tee äärde, jõe kaldale püstitatava reklaamposti ehitamiseks ettevõttega
Žaklar OÜ (esindab klubi liige Aleksei Žigadlo) viieks aastaks.
2.8 Plaanitavad sadama ja maja remonditööd:
*slippide ja kaide laudise osaline vahetus
*asfalditööd ja aed endisele tenniseväljakule (sadamakapten võtab hinnapakkumised)
*köögitrepi remont ja köögi tagaukse vahetus
*prügikastide platsi ehitamine töökoja taha
*töökoja tagaosa lammutus, katuse remont ja tagaseina katmine
*kraana õlivahetus ja platvormi uuendus
2.9 Assistendi konkurss.
Konkursil on üle kolmekümne kandidaadi, loodetavasti leiame veebruaris klubile uue
assistendi.
2.10 KJK on EVAK asutajaliige aga seni puudub esindatus juhatuses. Uurime võimalusi
aktiivsemalt EVAK töös osaleda.
2.11 Üldkoosolek, valimised
Aprillis korraldada KJK üldkoosolek ja läbi viia juhatuse valimised.

2.12 Ankrupoid Aegna alla.
Aegna on klubile lähim saar aga saarel sildumisvõimalusi ei ole. Selleke et klubiliikmed ja
teised saaksid saart külastada, on võetud hinnapakkumine ankrupoide paigaldamiseks.

3. PSK plaanid ja eelarve (U. Kuusk)
PSK peatreener esitas kooli 2019 eelarve täitmise ja 2020 eelarve. Samuti rääkis ta kooli
edasistest plaanidest. 2020 aasta algusest on tööle võetud kooli manager (Mari Raus). Plaanis
on otsida koolile üks põhikohaga treener juurde. Mart Meieliga on plaanis tööleping lõpetada.
4. Uued liikmed.
Klubi liikmeks otsustati vastu võtta Viktor Egipte.

OTSUSTATI:
1. Kutsuda arhitekt Tiit Sild juhatusega kohtuma, arutamaks arhitektuurikonkursi
lähteülesannet.
2. Küsida klubi liikmete arvamust Aegna alla ankrupoide paigaldamiseks.
3. Võtta vastu klubi liikmeks Viktor Egipte.
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