
KALEV JAHTKLUBI MTÜ 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1/2021 

 

Tallinn, virtuaalkeskkond Zoom 

28. aprill 2021 

 

Koosolek algas kell 18.10 ja lõppes kell 19.45. 

Üldkoosolek on kutsutud kokku Kalevi Jahtklubi põhikirja punkt 5.1.1. järgi, mille 

kohaselt korralise koosoleku kutsub kokku juhatus üks kord aastas viie kuu jooksul pärast 

majandusaasta lõppu. 

 

Kohal oli 31 liiget 551-st hääleõiguslikust liikmest. 

 

Üldkoosoleku läbiviimiseks otsustati: 

Valida koosoleku juhatajaks Kalev Vapper (poolt 26, vastu 0, erapooletuid 1); 

Valida protokollijaks Anu Rosenblad (poolt 26, vastu 0, erapooletuid 1); 

 

Kinnitada varem väljakuulutatud päevakord (poolt 25, vastu 0, erapooletuid 1). 

 

Päevakord ja otsused: 

 

1. Kommodoori ülevaade juhatuse tööst.  

2. 2020. a. majandusaasta aruande revisjonikomisjoni aruande tutvustamine. 

3. 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine.  

4. 2021. a. eelarve tutvustamine ja kinnitamine. 

5. Uue sadamahoone ehitamine ja finantseerimine.  

6. EU Struktuurfondi Central Baltic alamprogrammis osalemine klubi- ja 

sadamahoone uue küttesüsteemi ehitamiseks. 

 

 

 



1. Kommodoori ülevaade juhatuse tööst. 

a. Kommodoor Kalev Vapper andis ülevaate suurematest töödest, mis on aasta 

jooksul ära tehtud.  

 

2. 2020. a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande tutvustamine. 

a. Tegevusaruannet tutvustas klubiülem Lauri Kurvits ja täiendavaid selgitusi 

jagas Kalev Vapper. 

 b. Revisjonikomisjoni aruannet tutvustas revisjonikomisjoni liige Andres Saar. 

 c. Revisjonikomisjoni positiivne aruanne võeti üldkoosoleku poolt teadmiseks.  

 

3. 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine. 

a. Üldkoosolek kinnitas häälteenamusega 2020. a majandusaasta aruande. (poolt 

25, vastu 0, erapooletuid 1); 

 

4. 2021. a. eelarve ja tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine. 

a. 2021. a eelarvet ja tegevusi tutvustas klubiülem Lauri Kurvits ja täiendavaid 

selgitusi jagas Kalev Vapper. 

b. Üldkoosolek kinnitas 2021. a. eelarve häälteenamusega (poolt 25, vastu 0, 

erapooletuid 3); 

 

 

5. Uue sadamahoone ehitamine ja finantseerimine. 

a. Uue sadamahoone projekti ja selle ehitamise finantseerimisplaani tutvustas 

juhatuse liige Tanel Tamm.  

b. Üldkoosolek kinnitas häälteenamusega uue sadamahoone ehitamise tutvustatud 

mahus ja ruumiprogrammiga ja laenuvõtmise ehituse finantseerimiseks 

tutvustatud mahus ja tingimustel (poolt 25, vastu 0, erapooletuid 6). 

 

 

 

 



6. EU Struktuurfondi Central Baltic alamprogrammis osalemine klubi- ja 

sadamahoone uue küttesüsteemi ehitamiseks. 

a. EU Struktuurfondi alamprogrammi tutvustas klubiülem Lauri Kurvits. 

b. Üldkoosolek kinnitas EU Struktuurfondi Central Baltic alamprogrammis 

osalemise klubi- ja sadamahoone uue küttesüsteemi ehitamiseks häälteenamusega 

(poolt 26, vastu 0, erapooletuid 2). 

 

 

 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

Kalev Vapper      Anu Rosenblad 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/  


