KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK

Kuupäev: 21.04.2021
Kellaaeg: 17.00 – 20.00
Koht: Zoom keskkond
Osalesid: Kalev Vapper, Lauri Kurvits, Raido Notton, Tanel Tamm, Hard Perk, Rene Treifeldt,
Virgo Arge, Tammo Otsasoo, Piret Salmistu, Raiko Piiroja.

Koosoleku juhataja: Kalev Vapper
Protokollija: Anu Rosenblad

TEEMAD:
- Avamere võistlustoimkonna koosoleku kokkuvõte regattide eelarve asjus (T. Otsasoo)
- Sadamahoone
- Kolmapäevaregatt ja hooaja avamine
- Muud teemad
Tammo Otsasoo kokkuvõte avamere võistlustoimkonna koosolekust
Varasematel aastatel pole KJK vara kasutamist eelarvetes kajastatud (kaatrid jmt), see peaks
kindlasti muutuma, sest klubi eelarve peaks olema kooskõlas regattide eelarvetega. Eelarvetest peab
olema näha palju klubi reaalselt panustab. Muhu Väina regati näitel: regati kasumit võib kasutada
ainult MV korraldamiseks või noorte purjetajate toetamiseks ja praeguse seisuga ei ole klubide
jooksva infrastruktuuri kasutamine eelarvesse sisse kirjutatud, kuid reaalselt on need kulud olemas.
Hinnastama peaks kogu KJK kasutatava infrastruktuuri: märgid, kaatrid, võistlusametnikud, wc-d,
saunad, telk jne.
Eelarve koha pealt ka küsimus, kas ja kui palju on tehtud kulutusi ORC MM-i jaoks kui peaks
selguma, et regatti ikkagi korraldada ei saa? ORC seisukoht on, et üksikute jahtide mitteosalemise
korral regatti ära ei jäeta.
Otsus: Lauri koostab koos avamere võistlustoimkonnaga hinnakirja võistluste korralduseks
vajaminevale KJK inventarile ja teenustele. Tähtaeg 1. mai.
Otsus: KJK regattide eelarvete mustand on valmis kuu aega pärast EJL võistluskalendri avaldamist.

Sadamahoone
Ruumiprogramm on paigas ja finantseerimise plaan üldkoosolekul esitlemiseks suuremas osas
valmis.
Masti tänava pikenduse teemal ootame linnalt vastust.
Kolmapäevaregatt ja hooaja avamine
Millal on võimalik purjetamisvõistlustega alustada? 5. mail esimest ametlikku Kolmapäevaregatti
siiski korraldada ei saa, kuid on ettepanek teha vabatahtlik treening- kolmapäevak, mille tulemused
sarja üldarvestuses arvesse ei lähe.
Hooaja avamist toimub ülekandena Klubi kodulehel ja FB kanalis.
Otsus: niikaua kuni ei ole spordivõistluste korraldamise kohta täiendavat infot, toimuvad treeningkolmapäevakud.

Muud teemad
Tanel Tamm tegi ettepaneku paigaldada suvine telk uue sadamahoone asukohale, haljasala keskele,
kus see ei piiraks sadama-ala staapelplatsi kasutust. Lauri uurib tehnilisi võimalusi.
Purjespordikool – 15. aprillil oli koosolek, kus said hooaja plaanid ja põhimõtted paika pandud. Sel
nädalal toimuvad ka lastevanemate infokoosolekud. Kiiremas korras on algkursuste info vaja üles
panna.

Juhatuse otsused:
-

klubi ülem koostab koos avamere võistlustoimkonnaga hinnakirja võistluste korralduseks
vajaminevale KJK inventarile ja teenustele. Tähtaeg 1. mai.

-

KJK regattide eelarvete mustand on valmis kuu aega pärast EJL võistluskalendri avaldamist.

-
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korraldamise

kohta

Kolmapäevaregattide asemel treening-kolmapäevakud.
-

Võtta vastu klubi liikmeks Brett Astrid Võmma
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