KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK

Kuupäev: 07.04.2021
Kellaaeg: 17.00 – 20.00
Koht: Zoom keskkond
Osalesid: Kalev Vapper, Lauri Kurvits, Tõnu Tõniste, Raido Notton, Tanel Tamm, Hard Perk, Rene
Treifeldt, Virgo Arge, Tammo Otsasoo, Piret Salmistu.

Koosoleku juhataja: Kalev Vapper
Protokollija: Anu Rosenblad

TEEMAD:
- Klubi uue sadamahoone ehituse hetkeseis ja arengud
- Majandusaasta aruanne
- Regattide eelarved
- Hooaja alustamine ja jahtide vettetõstmine
- Üldkoosoleku toimumise aeg

Klubi uue sadamahoone ehituse hetkeseis ja arengud
Tänaseks on LHV-st siduv pakkumine olemas. Ka meie olemasolev laen on hetkel LHV-s ja nad
oleksid väga huvitatud koostööst Kalevi Jahtklubiga. Swedbankist on samuti pakkumine, kuid mitte
siduv
Ehk õnnestub ka SEB-st pakkumine saada, Tanel Tamm ja Tammo Otsassoo uurivad veelkord
täpsemalt.
Uue maja ruumiprogramm – poe osa on projektist maha võetud, kuna sellele pinnale konkreetset
pakkumist pole tehtud. Mõningaid väiksemaid muudatusi on arendustoimkonna ettepanekul veel
tehtud (sadamakapteni ruumi suurendamine, Jahtklubide Liidu ruumi asukoha muutus, lisatud
treppe jne). Edasi tulevad sisearhitektuursed täpsustused, millise spetsiifikaga peab erinevate
ruumide puhul arvestama (mida vaja purjespordikoolile, regatibüroosse jne). Lähiajal oleks kindlasti
vaja ära tellida ka projekti eeltööd (geodeesia), uuendada dendroloogiaplaan ja täpsustada Tallinna
linnaga uue maja sissepääsutee (nö. Masti tänava pikenduse) kuuluvus.

Majandusaasta aruanne
Revisjonikomisjonist tuli majandusaasta aruandele positiivne analüüs.
Virge Ratassepp täpsustas eelmisel koosolekul üles kerkinud küsimused (puhkusereserv,
tegevuskulude sisu, teenuste müügi muutus võrreldes eelmise aastaga).
Raamatupidaja lisab majandusaasta aruande lisadele juurde täpsustused, millest numbrid
koosnevad, aga üldises plaanis on aruanne heaks kiidetud ja valmis üldkoosolekul esitamiseks.

Regattide eelarved
Muhu Väina regatt - eelarve on aastaid olnud Raiko Lehtsalu vastutada ja võrreldes eelmiste
aastatega midagi kardinaalselt muutunud pole. Kaldaprogrammi osakaal on hetkeseisuga ebaselge,
sõltub valitsuse otsustest. Kärdla sooviks korraldada suuremat üritust, kuid täpsustamata on veel,
kas 16. või 17. juulil. Järgmisel koosolekul täpsustab eelarve read.
ORC MM – regati eelarvesse on klubi jooksvad kulud sisse arvestatud.
Hetkel on küsimuse all, kas sel suvel on üldse võimalik võistlusi korraldada ehk siis kas on võimalik
ka sel aastal saada purjetamisvõistlustele erisust/luba nagu eelmisel aastal. Loodame, et Jahtklubide
Liidul õnnestub see siiski välja võidelda. MM-le registreerunutele tuleb kommunikeerida, et
merepealne osa toimub kõigele vaatamata, kuid kaldaprogrammi osa sõltub valitsuse otsustest ja
võimalikest piirangutest.
Folkboot Gold Cup – kutsuda Karl Saluveer (Folkbootide Flotilli esindaja) täpsemalt rääkima, mis
suuruses on GC eelarve, millise osa kannab KJK ja kes vastutab.
Avamerepurjetamise karikavõistluste seeria (end. Seiko) - regati eelarve on hetkel lahtine, kuna uus
sponsor pole veel kinnitatud
Kolmapäevaregatt – sel aastal on sisse arvestatud ka kaatrite kulu. Kolmapäevaregatt oli eelmisel
aastal klubile kõige kasumlikum.
Ettepanek vaadata regattide eelarved täpsemalt üle Avamere ja võistluste toimkonnas.
Hooaja alustamine ja jahtide vettetõstmine
Sadamakapteni ja klubiülema ettepanek on jahtide vettetõstmine nädala võrra edasi lükata, 1.-2.
maiks, teha samal ajal teha ka purjetamishooaja avamine (vastavalt piirangutele), kuid Avavõistluse
jätaks ära. Esimese Kolmapäevaregati kuupäeva otsustaks vastavalt Valitsuse otsusele.
Otsus: jahtide tõstmine toimub 1.-2. mai, hooaja avamine 1. mail ja hooaja avavõitlus jääb ära.

Hooaja lõpuvõistlus toimub 23. oktoobril, viimane Kolmapäevaregatt 20. oktoobril ja jahtide
väljatõstmine oleks esialgse plaani järgi 30-31. oktoobril 2021.
Üldkoosolek
Seaduse järgi võib üldkoosoleku teha ka veebikeskkonnas.
Koosolekul peaks tegema üleskutse vabatahtlikele, kes sooviks selle aasta suurvõistlustele abiks
tulla.
Otsus: Kalevi Jahtlubi üldkoosoleku toimumisajaks on 28.04.2021.
Järgmise koosoleku aeg: 21.04.2021 kell 17.00.

Juhatuse otsused:
-

jahtide tõstmine toimub 1-2 mail ja purjetamishooaja avamine 1. mail.

-

hooaja avavõistlus jääb ära.

-

hooaja lõpuvõistlus toimub 23. oktoobril 2021

-

hooaja viimane Kolmapäevaregatt toimub 20. oktoobril 2021

-

jahtide väljatõstmine toimub esialgse plaani järgi 30-31. oktoobril 2021.

-

Kalevi Jahtlubi üldkoosoleku toimumisajaks on 28.04.2021.

-

vähendada Jahtklubi Resto märtsi üüri 30% võrra ja fikseerida see lepingu lisaga.
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